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Сада када и званично имамо потврду да је 
година за нама завршена са позитивним нето 
финансијским резултатом од 527 милиона ди-
нара, а која је иначе започела са минусом на 
завршном рачуну од преко 1,2 милијарде ди-
нара и након дванаест месеци рада на побољ-
шању целокупног стања пословања, можемо 
са задовољством да констатујемо да труд, за-
лагања и додатни напори нису били узалуд-
ни. Позитивни пословни резулат је доказ да 
су пројектовани циљеви у потпуности реали-
зовани и да такав резултат за 2.500 запосле-
них може само да представља ветар у леђа и 
подстрек да професионални напредак сваког 
појединца буде што видљивији. 

Сасвим је сигурно да се стварају предусло-
ви да Привредно друштво „Електровојводи-
на“ настави и даље у свом маниру и да и мно-
ги други зацртани циљеви буду остварени. У 
том светлу, на свечан и пригодан начин орга-
низована је  добродошлица новим, младим ко-
легама – приправницима који ће, сасвим из-
весно, постати перспектива и најмлађа елита 
електроенергетског сектора у нашој земљи. 
Не треба заборавити да су најиздашнији и 
највећи потенцијал запослени. Енергичније 
деловање и промене метода рада, много више 
иницијатива, предлагања и усвајање нових 
идеја свакако ће допринети унапређење свих 
пословних процеса на свим нивоима.

Потписан је Споразум о партнерству и по-
словној сарадњи са Националним парком 
„Фрушка гора“ којим се подржавају принци-
пи одрживог развоја и здраве животне среди-
не, али се и унапређују туристички, геолош-
ки и културно-историјски потенцијали овог 
Националног парка. А поводом Светског дана 
потрошача, организација за заштиту интереса 
потрошача и корисника услуга Покрет потро-
шача Војводине уручила је Електровојводини 
Повељу за уредно снабдевање потрошача (ку-
паца) електричном енергијом. Ово су сигнали 
који нас храбре и подсећају да смо на правом 
путу.

Добром организованошћу и вредним ра-
дом тежимо да се изразимо у још бољем уп-
рављању ресурсима и добијању позитивног 
финансијског резултата и у 2012. години, јер 
успех представља истинску вредност само ако 
има континуитет. 

М. П.

Ветар у леђа
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Млади стручњаци ће се у наред-
них годину дана практично 
усавршавати кроз рад у свим 

деловима матичне компаније, од по-
вршинских копова и електрана до по-
стројења за дистрибуцију електричне 
енергије, у 11 ЕПС-ових привредних 
друштава.

– Сваки дан у ЕПС стиже велики 
број пријава за посао и хтели смо да 
примимо најбоље. Више од 2.200 кан-
дидата и 19.000 пријава, доказ су да је 
ЕПС и даље најпожељнија компанија 
за запослење у земљи, што желимо у 
наредном периоду и да задржимо. Ви 
и ваше колеге и колегинице, које су 
примљене на прошлом конкурсу, са 
просечном оценом 8,24, које су студије 
завршили у року, доказ сте да ово није 
кампањски потез, већ жеља да план-
ски и стратешки мењамо и обнављамо 
наше кадрове – изјавио је генерални 
директор ЕПС-а Драгомир Марковић. 

Приправницима и присутнима до-
бродошлицу у највећу компанију у 

Србији као домаћин пожелео је и ди-
ректор Електровојводине др Тихо-
мир Симић. Он је истакао да 110 нај-
бољих приправника јесу перспектива 
и најмлађа елита електроенергетског 
сектора у нашој земљи. 

– ЕПС јесте енергија, јесте живот, 
јесте визија, а ви као млади стручњаци 
јесте будућност, јер са вама ће генера-
ције које долазе живети на срећнијем и 

богатијем месту – поручио је младим 
колегама директор Електровојводине 
др Тихомир Симић.

Директор РБ Колубара Небојша Ће-
ран између осталог је навео да је дошло 
време да из периода борбе за опстанак 
и очување електроенергетског систе-
ма уђемо у период озбиљног и великог 
прогреса, а да управо у младим колега-
ма види људе који треба да донесу нову 
снагу ЕПС-у.

Приправницима су представљене 
и организационе целине компаније, 
производња угља и електричне енер-
гије, нови изазови пред дистрибу-
тивним сектором, као и најважнији 
стратешки и инвестициони пројекти 
у производњи и дистрибуцији. ЕПС 
традиционално пружа шансу нај-
бољима да кроз рад у овако великом 
систему стекну своја прва практична 
знања. И 2010. године ЕПС је распи-
сао конкурс на који се пријавило чак 
8.000 кандидата, од којих је изабрано 
157 најбољих, а који су после успешно 
завршеног једногодишњег приправ-
ничког стажа, прошле године и за-
послени у ЕПС-у. 

A. J. P.

ПРОМОВИСАНО 110 НАЈБОЉИХ МЛАДИХ ПРИПРАВНИКА
И
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Недавно је у НОРЦЕВ-у Електропривреда Србије и званично промовисала 110 
високообразованих младих приправника у оквиру конкурса запошљавања „110 
најбољих”. Свечаном пријему присуствовали су председник Управног одбора 
ЕПС-а др Аца Марковић, генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић, директор 
Електровојводине др Тихомир Симић, директор РБ Колубара Небојша Ћеран, као и 
представници пословодства ЕПС-а и привредних друштава

Стратешки до синергије 
младости и искуства

Драгомир Марковић

Руководство ЕПС-а са приправницима на свечаном пријему у НОРЦЕВ-у
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Седница Извршног одбора дирек-
тора почела је констатацијом ди-
ректора Друштва др Тихомира 

Симића да ће 2012. година бити изазов 
за пословање какво је у 2011. започела 
Електровојводина. 

– Протекла година је била година 
промена стила управљања и начина 
рада организације, а 2012. захтева даља 
унапређења. Морамо се више усредсре-
дити на кор делатност, са већим сте-
пеном унутрашње посвећености 
Друштву. Ту посвећеност треба да имају 
и сви запослени. Проценили смо да нам 
трендови из окружења неће бити на-
клоњени, међутим, за нас ће 2012. бити 
у знаку ефикасног управљања супстан-
цом коју нам је власник поверио. Важно 
је планирати оптимално ангажовање 
ресурса, одговорно дистрибуирати 
електричну енергију, прецизно мери-
ти утрошено и наплатити и наравно - 
смањивати губитке. Овакав начин рада 
ће се изразити у још бољем управљању 
ресурсима и добијању позитивног фи-
нансијског резултата и у 2012. Још више 
посла има у интерном ангажовању свих 
потенцијала и плански осмишљеном 
усмеравању према кључним циљеви-
ма пословне политике. Најиздашнији 
и највећи потенцијал су запослени! 
Служба за људске ресурсе је добила за-
датак да припреми базу података о за-
посленима, а потом да у другој и трећој 
фази доради процесе за њихово ефи-
касно коришћење као највећег извора 
додатне пословне енергије. Тражим од 
свих директора већи степен иниција-
тива, осмишљавања и побољшања. Мо-
рамо стално унапређивати начин наше 
организације и деловања – експлици-
тан је директор Симић.

Заменик директора Друштва – ди-
ректор извршне функције за пословни 
систем др Петар Загорчић каже да су 
остварени резултати у финансијском 
делу, у наплати, у смањењу губитака у 
техничком делу ти који нас сврставају 
у ред најуспешнијих у ЕПС-у. Наплата 
потраживања је подигнута изнад Пла-
ном предвиђених величина ЕПС-а. По 
оствареној наплати, на основу наплат-
ног задатка и укупној наплати, Елек-

тровојводина је на првом месту, док 
смо по наплати на основу фактурисане 
реализације на другом месту. По основу 
смањења губитака једино смо привред-
но друштво које има мање губитке од 
планираних и на крају 2011. остварена 
је уштеда од 595 милиона динара. 

Потврђујући те чињенице, Директор 
Дирекције за економско-финансијске 
послове Иво Брајковић каже да је при-
мећено да линија трошкова за прикључ-
ке расте брже од прихода, а да треба од-

редити приоритете измештања мерних 
места тамо где су и ефекти највећи. Фи-
нансијски, добар резултат је последица 
боље дистрибутивне разлике, наплаће-
них камата од ЕПС-а и мањих трошко-
ва по основу исправке потраживања 
старијих од 60 дана. 

Директор Дирекције за трговину 
електричном енергијом мр Бранислав 
Радовић изнео је податке о трендови-
ма у наплати, који су у основи добри, 
али огранци треба да примењују меру 
обуставе испоруке код домаћинстава, 
и то код оних која су током зиме аку-
мулирали дуговања. Истакнуто је да је 
и даље тежиште рада на редовном ту-
жењу купаца код којих прети застаре-
вање дуга. Директор Дирекције за кор-
поративне послове Синиша Пушкар је 
посебно нагласио значај резултата који 
су прошле године остварени у наплати 
судским путем. 

Директор извршне функције за те-
хнички систем мр Никола Новаковић 
каже да су у 2011. остварене инвести-
ције на вишем нивоу за 30% него 2010, 

а одржавање је смањено за 10%, што је 
било настојање у 2011. 

Директор Дирекције за планирање и 
инвестиције мр Ненад Станковић на-
води да су инвестиције реализоване са 
2,6 милијарди, што је на нивоу плана. 

Директор Дирекције за управљање 
Павел Зима каже да треба бити задо-
вољан позитивним трендовима у сте-
пену поузданости рада система. У на-
редном периоду тежиште улагања биће 
на средњонапонској мрежи, јер су ту 
испади учесталији и тај део мреже има 
највећи утицај на погонску спремност. 

Директор Центра за информатику и 
телекомуникације мр Дарко Међедо-
вић је навео да је пет нових централ-
них апликација подигло процесе на 
виши ниво. Од кључних пројеката он 
је навео билинг и управљање угово-
рима закљученим са купцима које ће 
бити посебно значајно у периоду от-
варања тржишта електричне енергије, 
а приводи се крају и апликација Кол 
центра. 

Помоћник директора за стратешко 
планирање др Драгослав Јовановић је 
у вези са реализацијом Акционог пла-
на за смањење губитака захтевао од 
огранака да анализирају први квартал 
ове године са становишта циљева које 
су себи поставили у вези са смањењем 
губитака. 

– Директори извршних функција 
и директор Дирекције за управљање 
ће предузети иницијативу да пода-
ци о поузданости рада система дист-
рибуције буду саставни делови Из-
вештаја о раду привредних друштава 
за дистрибуцију на нивоу ЕПС-а. По-
ред тога, Извештај о раду дистрибу-
тивних друштава треба да садржи и 
низ других показатеља као што су бр-
зина наплате и степен застаревања 
потраживања. Једино егзактни пока-
затељи даће праву слику о пословању 
и дати кредибилитет Електровојво-
дини да заузме своје реално место, а 
то је водећа позиција у електродис-
трибутивној делатности - закључио 
је директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић. 

А. Ј. Р.

ИЗВРШНИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА СУМИРАО РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВНЕ 2011. ГОДИНЕ

Позитиван резултат од 527 милиона динара у 2011. години је производ рада свих 
запослених, али и јасних циљева и осмишљених тежишта. Електровојводина послује 
ефикасно, ефективно и стабилно

Са састанка Извршног одбора

Максимална посвећеност послу
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У Електровојводини је, почетком 
априла, одржан састанак Од-
бора за квалитет и заштиту, на 

коме су разматрани извештаји о реа-
лизацији циљева квалитета у 2011. го-
дини и утврђивани циљеви квалитета 
и заштите за 2012. годину, као и дру-
га текућа питања из делокруга рада 
ове функције. Састанком је предсе-
давао др Тихомир Симић, директор 
Друштва.

На почетку састанка, директор 
Друштва је указао на енергичније де-
ловање и промену метода рада ове 
пословне функције у односу на до-
садашњи, у смислу начина деловања, 
давања иницијатива и предлагања 
нових идеја ради унапређења свих по-
словних процеса. Изразио је очеки-
вања да ова пословна функција, као 
најорганизованији део процеса, мора 
да буде покретач унапређења и мо-
дернизације свих пословних процеса 
у Друштву.

– Мера постојања ове функције је 
ниво технолошких унапређења и при-
мене аутоматизације и модерниза-
ције пословних процеса. Ова функ-
ција треба да прерасте у једну агилну 
службу која ће се проактивним дело-
вањем посветити унапређењу посло-
вања фирме и сталном унапређењу 
њених пословних функција. Стога је 
овде битно да се води рачуна о под-
млађивању и да се имају следбеници и 
настављачи таквог процеса – истакао 
је директор Симић.

Руководилац Сектора за квалитет 
и заштиту Љиљана Ерхартич подне-
ла је извештај о извршењу задужења 
са претходног састанка, након чега су 
директори дирекција и руководиоци 
осталих функција поднели извештаје 
о реализацији циљева у 2011. години 
и предлогу циљева за текућу годину. 
Укупно се може рећи да су све функ-

ције углавном задовољне оствареним 
циљевима у прошлој години, као и 
предлогом циљева за текућу годину.

Осврћући се на реализацију поје-
диних циљева из претходне године и 
предлога циљева за текућу годину, ди-
ректор Друштва је посебно акцепти-
рао функцију управљања која је дала 
велики допринос унапређењу процеса 
у овој години отварањем савременог 
Дистрибутивног диспечерског центра 
Електровојводине, уз напомену да у 
овој области предстоји нова модерни-
зација пословних процеса. Затим, ди-
ректор Друштва је нагласио и функ-
цију економско-финансијских послова 
која је у овој години постигла заиста 
много, где је урађен врхунски посао, 
пошто је у фокусу ове функције резул-
тат пословања који је на крају годи-
не био позитиван. Похвалу заслужује 
и Центар за информатику и телеко-
муникације који је у сталном фокусу 
због израде и имплементације нових 

софтвера и предлога модернизације 
нове телекомуникационе опреме. 

Говорећи о реализацији циљева ква-
литета, заменик директора Друштва 
– директор извршне функције за по-
словни систем др Петар Загорчић ис-
такао је да активно радимо на поди-
зању и унапређењу нашег пословања и 
свих пословних процеса, а све у циљу 
задовољства наших купаца.

Закључујући састанак, директор 
Друштва је истакао да од функције ква-
литета очекује иницијативе и предлоге 
за подизање нивоа пословања, реша-
вање проблема, предлоге за унапређење 
пословних процеса, идеје и иницијативе 
менаџменту за унапређење процеса уп-
рављања и унапређење стандарда, а од 
одговорних руководилаца да енергично 
иду ка спровођењу планираних и зацр-
таних задатака са прецизно утврђеним 
роковима, ради повећања ефикасности 
и ефективности пословања.

М.Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

САСТАНАК ОДБОРА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ

6

Као најорганизованији део процеса, функција квалитета и заштите мора да 
буде покретач унапређења и модернизације свих пословних процеса – истакао 
директор Друштва др Тихомир Симић. Све пословне функције углавном задовољне 
реализацијом циљева у прошлој години и предлогом циљева квалитета за ову 
годину

Функција квалитета – 
проактивни носилац развоја

�

Састанак Одбора за квалитет и заштиту
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На конференцији за новинаре одр-
жаној 10. априла у Електровојво-
дини, пред двадесетак најутицај-

нијих медија представљен је резултат 
пословања Електровојводине у 2011. го-
дини. С обзиром на то да је Електровојво-
дина у 2011. години исказала позитиван 
пословни резултат, директор Друштва др 
Тихомир Симић подсетио је да је Електро-
војводина у години за нама направила ор-
ганизациони, технолошки и пословни ис-
корак, којим је показана способност да, 
примењујући принципе пројектно-тимс-
ке организације рада, уз коришћење нај-
савременијих технолошких менаџерских 
алата и дефинисану одговорност сваког 
запосленог, може постићи референтне 
резултате и обезбедити даљи динамични 
развој енергетике у домену електроди-
стрибутивне делатности на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. 

– Поносан сам што је 2.500 запослених, 
на платформи јединствене корпоративне 
визије напретка и у реализацији сопстве-
них пословних циљева, створило нови 
респектабилни капацитет са којим се 
може ићи у усвајање норми новог Закона 
о енергетици Републике Србије и у пости-
зање стандарда ЕУ и енергетске заједни-
це који функционишу на јединственом 
европском простору – рекао је директор 
Електровојводине др Тихомир Симић.

С обзиром на протекле четири годи-
не неуспешног пословања са негативним 
нето финансијским резултатом, 2011. го-
дина је започела са минусом на завршном 
рачуну од преко 1,2 милијарде динара, да 
би, након дванаест месеци рада на побољ-
шању целокупног стања пословања, била 
завршена са позитивним нето финан-
сијским резултатом од 527 милиона ди-
нара. Тиме је Електровојводина показа-
ла своју способност за одржавање високе 
динамике даљег унапређивања електрое-
нергетске инфраструктуре, континуитет 
инвестирања у нове објекте и модерни-
зацију, као и потврђивање својих претен-
зија на лидерску позицију у електродис-
трибутивној делатности у региону. 

– Протекла година за Електровојводину 
представља испуњени дневник уређења 
корпоративне организације, подмлађи-
вања кадрова, унапређења пословних и 

побољшања радних процеса, потпуно са-
ображавање са законским нормама по-
словања и трајно уклањање нетранспа-
рентности из свих пословних односа, као 
и подизање ефикасности, ефективности 
и економичности рада у свим областима. 
Може се са задовољством констатовати 
да су тако пројектовани циљеви у целини 
и постигнути. Електровојводина је инвес-
тирала више од 12 милиона евра у побољ-
шање погонске спремности и стабил-
ности електроенергетског система, што 
се јасно показало у ванредној ситуацији 
током фебруара, а у смислу минималног 

броја кварова. Такође, у нашој покрајини, 
самостално и заједно са 44 локалне самоу-
праве и Градом Новим Садом, у протеклој 
години Електровојводина је инвестирала 
више од 25 милиона евра у унапређење 
енергетске инфраструктуре, чиме је дала 
најзначајнији допринос у динамизацији 
привредних активности, привлачењу 
страних инвестиција, запошљавању и по-
бољшању квалитета живота у Војводи-

ни – апострофирао је директор Електро-
војводине.

Директор др Симић је на конференцији 
за новинаре најавио да ће Електровојводи-
на наставити да инвестира и током 2012. го-
дине, тако да је у плану да се у овој години 
заврши неколико великих пројеката чија 
је вредност око 40 милиона евра. Електро-
војводина је у прошлој години оствари-
ла укупан промет од 50 милијарди дина-
ра, што је знатно више него 2010. године, 
када је било 48 милијарди динара, док је 778 
милијарди наплаћено по утужењу. Губи-
ци електричне енергије су са 13,5% у 2010. 

смањени на 12,23% у прошлој години, што 
је повећало приходе предузећа за око 634 
милиона динара. 

– Ја верујем у наш даљи напредак и зајед-
ничку будућност, јер успех представља ис-
тинску вредност само ако има континуит-
ет, а запослени Електровојводине то могу 
постићи – закључио је директор др Тихо-
мир Симић.

М. П.

�

Претходна година је започела са минусом на завршном рачуну од преко 1,2 милијарде 
динара, да би након дванаест месеци рада на побољшању целокупног стања пословања, 
била завршена са позитивним нето финансијским резултатом од 527 милиона динара

НОВИНАРИМА ПРЕДСТАВЉЕН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

Циљеви у целини постигнути 
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� КРАЂА СТРУЈЕ – ДРУШТВЕНО ЗЛО

Електровојводина се стално, у континуитету бори против крађе електричне 
енергије и тим поводом је упућено више од 20 различитих представки државним
институцијама, како би заједничким снагама сузбили и спречили ово друштвено 
зло.

– Не може се с прецизношћу пројектовати колика је штета нанесена 
Електровојводини због неовлашћене потрошње електричне енергије, али
се слободно може рећи да тај износ досеже и до 1,5 милијарди динара. То је
сума која премашује износ који је Електровојводина прошле године уложила у 
одржавање система и ремонте. Зато је неопходно крађи електричне енергије 
стати на пут, јер би се на тај начин, сасвим сигурно, избегла велика друштвена 
штштштшшшшшш ете а и тррррагеддддијјјје – реррр као јејјј  ддддирррректор ррр дрдрдрдр Симић.

Са конференције за новинаре



Eлектроенергетска ситуација у 
марту 2012. била је добра и није 
било ограничења у испоруци 

електричне енергије, нити је било 
напонских редукција на ТС 110/x kV. 
Хидролошка ситуација је, услед по-
већаних дотока река у марту, била 
знатно боља него у фебруару, што је 
довело до пораста нивоа акумула-
ција и повећања ангажовања произ-
водних капацитета у хидроелектра-
нама.

– Прва три месеца текуће годи-
не карактерише смањење потрошње 
електричне енергије за 3,35 одсто у 
односу на исти период 2011. годи-
не, односно смањење од 3,95 одсто у 
односу на билансне количине - саз-
најемо од Звездана Крунића, шефа 
Службе за планирање и анализу по-
гона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума Дирекције за упра-
вљање у Управи Друштва.

– Што се тиче стања дистрибу-
тивног система Електровојводине 
– додаје наш саговорник – можемо 
констатовати да је систем радио ста-
билно и без већих проблема. Број по-
гонских догађаја на месечном нивоу 
у односу на исти период из претхо-
дне године био је на очекиваном ни-

воу. Значајнији догађаји које смо за-
бележили били су:

Десетог марта, у 20.23 сати, дело-
вањем додатне резервне заштите услед 
квара на исправљачу, дошло је до ис-
пада из погона енергетских трансфор-
матора број 1, 2 и 3 у ТС 110/35/20 kV 
„Нови Сад 7“. Купци са конзумног под-
ручја ове ТС били су без напајања елек-
тричном енергијом 100 минута.

Двадесет трећег марта, у 15.05 сати, 
због пропуста заштите 35 kV извода 
„Уљма“, деловала је земљоспојна зашти-
та, услед чега је дошло до испада из по-
гона енергетског трансформатора број 
1 у ТС 110/35 kV „Вршац 1“. Купци са 
конзумног подручја овог енергетског 
трансформатора су били без напајања 
електричном енергијом 59 минута, док 
је за купце који се напајају преко 35 kV 
извода „Уљма“, напајање електричном 
енергијом поново успостављено после 
139 минута, након отклањања квара.

– Значајно побољшање временских 
услова у марту довело је до великог по-
раста забележених крађа и покушаја 
крађа у ЕЕО, као и до повећања броја 
прекида погона ЕД система Електро-
војводине, проузрокованих деловањем 
тзв. трећих лица (каблове су кидали 
ровокопачи и багери; стубови су оба-

рани услед удара камиона итд; прили-
ком паљења стрњишта, долазило је до 
паљења и обарања дрвених стубова...) 
- каже Крунић. Он још додаје да су при-
падници МУП Нови Сад, 16. марта у 
Буковцу, ухапсили лица која су учест-
вовала у крађи 10 kV кабла, који из ТС 
20/10/0,4 kV „Жарко Зрењанин“ напаја 
напуштени војни објекат. 

Сазнајемо да је у марту 2012. годи-
не, према диспечерским подацима, из 
система преузето 797 GWh (смањење 
од 7,84% у односу на исти период пре-
тходне године, односно смањење од 
8% у односу на билансне количине). 
Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.443 МW 
(смањење од 6,79% у односу на регис-
тровану вршну снагу из претходне го-
дине у истом периоду). Дистрибутивни 
купци преузели су 755 GWh (за 7,02% 
мање у односу на исти период претхо-
дне године). Директни купци преузели 
су 42 GWh (мање за 20,56% у односу на 
исти период из претходне године). 

– Средња дневна температура била је 
8,1оС (за 2,2оС виша од средње дневне 
температуре забележене у истом месе-
цу претходне године) - навео је Кру-
нић.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАРТУ
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Прва три месеца ове године карактерише смањење потрошње електричне енергије 
за 3,35 одсто, у односу на исти период 2011. Крађе на ЕЕО, поново, у порасту! Д
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Систем радио стабилно
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Привредно друштво „Електро-
војводина“ је у протеклој години 
постигло ванредне резултате у 

свим сегментима пословања, а посебно 
у делу унапређења технологије радних 
процеса на свим нивоима организа-
ције. Уведени су савремени менаџерски 
софтверски алати за праћење кључних 
процеса у управљању и одржавању у 

реалном времену, извршена је модерни-
зација мобилног система веза и његова 
дигитализација, и много других опера-
тивних и стратешких помака у припре-
мању и конципирању нашег рада за бу-
дуће изазовне промене укупне друштвене 
позиције електроенергетике. Остварење 
позитивног нето финансијског резулта-
та за 2011. годину, након пет година не-
гативног и неафирмативног пословања, 
најзначајнији је постигнути послов-
ни циљ. Оваквим остварењем се наша 
Електровојводина враћа у групу малог 
броја државних привредних субјеката, 

који своме власнику доносе добит, а не 
губитке. И ви сте својим радом свему 
томе дали значајан допринос.

У комуникацији са руководећим ти-
мовима Електровојводине, увек нагла-
шавам да сви наведени резултати имају 
смисао, само ако иза резултата стоји 
потпуно одсуство повреда на раду, очу-
вано здравље свих запослених и са-

чувани животи свих наших људи. Не 
постоји ниједан пословни резултат, ма 
колико он био атрактиван и финан-
сијски успешан, који може да избри-
ше грешку којом је настала повреда на 
раду, а посебно не последицу инвали-
дитета или трагичног губитка живота. 
На овом пољу, које је строго регулиса-
но законом и стандардима професије, а 
представља и људску обавезу свих нас 
запослених да једни друге свакодне-
вно штитимо и упозоравамо, нисмо по-
стигли жељено. У 2011. години, и поред 
свих напора, изгубили смо једног мла-

дог човека – електромонтера, а нема-
ли број запослених, углавном вас који 
дневно радите са високим напоном, 
претрпео је повреде на раду. То не сме-
мо више да дозволимо.

СВЕ ПРОВЕРИ ДВА ПУТА, ЖИВОТ 
ЈЕ САМО ЈЕДАН
У сврху постизања овог суштин-

ског и приоритетног циља Привред-
ног друштва Електровојводина, шаљем 
вам уз моје лично обраћање брошу-
ру „Подсетник за безбедан рад наших 
монтера“. Мој захтев је, да се увек, ма 
колико год ваше радне обавезе и зада-
ци били тешки, ма колико се чинило да 
се нешто може урадити на бржи и лак-
ши начин, придржавате процедура које 
су прописане и описане на примерен 
начин и у овој брошури. Нека она буде 
увек у вашој близини, најбоље у џепу 
ваше радне блузе и да читајући је, увек 
имате пред собом поруку: „СВЕ ПРО-
ВЕРИ ДВА ПУТА, ЖИВОТ ЈЕ САМО 
ЈЕДАН“.

 Да су наше настрадале колеге оних 
дана када су се десиле несреће, погледа-
ле овакав материјал и подсетиле се на 
све оно што их чува од могуће повре-
де и губитка живота, сигуран сам да не-
срећа не би ни било. У вашој брошури 
ћете наћи још једну налепницу-упозо-
рење. Поставите је тамо где мислите да 
смо ми то заборавили и где ће вас увек 
правовремено подсећати на вредности 
за које треба живети.

НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉ
Желим вам да у овој години будемо 

још успешнији и да као већ признати 
победнички тим, вођен јединственом 
идејом и жељом за успехом, омогућимо 
да Електровојводина и даље буде глав-
ни покретач развоја Војводине и Србије 
и поуздани испоручилац најчистије 
енергије привреди и свим грађанима. И 
да поменути, најважнији циљ оствари-
мо у потпуности – да се увек сви живи 
и здрави враћамо својима најмилијима. 

Срдачно ваш,
Директор Друштва
Др Тихомир Симић

ДИРЕКТОРОВО ОБРАЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА
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Др Тихомир Симић

БРОЈ 468   АПРИЛ 2012

Уз илустровану публикацију „Подсетник за безбедан рад наших монтера“директор 
др Тихомир Симић упутио је писмо сваком монтеру које у целини преносимо

Вредности за које треба живети

ј ј ј
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КОРИГОВАН ОВОГОДИШЊИ ПЛАН УЛАГАЊА

У очигледно нужном, вишекрат-
ном мењању овогодишњег Плана 
инвестиција, одржавања, текућег 

и инвестиционог одржавања, набавке 
основних средстава – сходно сугестија-
ма добијеним из ЈП ЕПС-а – за сада фи-
гурира трећа варијанта Плана. Са поме-
нутим изменама, очекује се да овакав 
План буде усвојен и на Управном одбо-
ру оснивача, као и планови осталих ПД, 
а да онда и План ЕПС-а буде усвојен у 
Влади РС. Тек тада ће се знати колико 
новца и за које намене тачно може да се 
издвоји за разна улагања у Управи, од-
носно огранцима Електровојводине.

Овако би, најсажетије, могла да се 
представи једна од кључних тачака дне-
вног реда са недавног састанака свих 
руководилаца инвестиција у Друштву, 
у Управи и огранцима, одржаног у 
Огранку ЕД „Суботица“ под руковод-
ством новог директора Дирекције за 
планирање и инвестиције мр Ненада 
Станковића и руководиоца Сектора ин-
вестиција и изградње у тој Дирекцији 
мр Драгољуба Мучалице. 

Но, најпре осврт на размотрене и ус-
војене реализације планова за 2011. го-
дину. Укупна реализација је била чак 
99,05 одсто (уложено је више од 3,8 ми-
лијарди динара по разним основама). 
Пребачаји (уложено више од 100 одсто 
планираног) су забележени код инвес-
тиција, одржавања, текућег и редовног 
одржавања, а подбачаји код инвести-
ционог одржавања и нарочито, код на-
бавки основих средстава и у заштити 
животне средине. И овај, као и помиња-
ни План за 2012. налазе се и на сајту Уп-
раве, Сектор инвестиција.

Корекције-иновирање овогодишњег 
Плана Друштва (смањења расположи-
вих средстава) односе се само на соп-
ствена средства. Рецимо, за десет од-
сто су само на заједничким средствима 
у Плану Управе (не – и код огранака!), 
смањена планирана улагања у инвес-
тиције, у односу на претходну верзију 

документа. Нису умањени планови код 
редовног, али јесу код текућег (Управа и 
ЕД „Нови Сад“ и „Суботица“) и инвес-
тиционог одржавања (пропорционално 
– код свих). За десетак одсто мање у од-
носу на првобитни План требало би да 
се уложи у набавку основних средстава, 
као и у заштиту и унапређење животне 
средине и рекултивације...

У каснијој дискусији, представник 
ЕД „Нови Сад“ је подсетио да немају 
одређених типова енергетских транс-
форматора, па ће доћи до неиспуњења 
Плана, пробијања уговорених рокова 
и следујућих санкција. Из ЕД „Рума“ су 
указали на то да су урадили наручене 
стубне ТС, а пошто је ценовник усагла-
шен, очекује се да сваки огранак, према 
следовању, што пре преузме СТР-ове и 
челично-решеткасте стубове, уз прет-
ходно обавештење ЕД „Рума“ које су им 
конзоле за то потребне. 

Било је речи и о проблематици у вези 
са софтверским пакетима (за праћење 
инвестиција; OPEN DOC; о томе да кон-
верзија у нови софтверски пакет /Open 
Doc/ подразумева и обезбеђење рачу-
нарске опреме за подршку при прелас-
ку на њега /одскоро, у ЕД „Нови Сад“/ 

- за шта је она обезбеђена и свим оста-
лим огранцима). При томе, све службе 
би требало да раде у новом програму.

Констатовано је и да не постоји упут-
ство о отварању радних налога за из-
мештање и преузимање мерних места. 
Било је речи и о проблематичној набав-
ци прикључака (ЕД „Нови Сад“), док је 
из ЕД „Сомбор“ изнето да они немају 

проблема са софтвером за ове јавне на-
бавке. Указано је и на преписку са ЈП 
„Железница Србије“ при тражењу из-
давања сагласности код укрштања и па-
ралелног вођења водова и договорено је 
да Дирекције за планирање и инвести-
ције и за логистику, у складу с пропи-
сима, утврде који потез повући. Дирек-
тор Станковић је још једном нагласио 
да свака изградња инвестиционих 
објеката мора да буде са комплетним 
„папирима“ и стриктно по Закону. Из 
Сектора за пројектовање је указано на 
потребу да се у огранцима појачају ак-
тивности на пројектним задацима, по-
себно на објектима 20 и 0,4 kV и да се 
Сектору за пројектовање што пре до-
ставе захтеви за израду пројектне доку-
ментације.

М. Ч.

Делимично се умањују само сопствена средства: у плановима инвестиција 
заједничких средстава (Управа); код текућег одржавања (Управа, ЕД Нови Сад и 
Суботица); пропорционално свима – за инвестициона одржавања...

Смањења – према сугестијама 
оснивача

�

Руководиоци инвестиција на састанку у ЕД „Суботица“
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У Огранку ЕД „Суботица“, како 
сазнајемо од мр Игора Срејића, 
извршног директора за технички 

систем, у протеклој години су настојали 
и успели да, и у условима када до новца 
у читавој Републици Србији није било 
једноставно доћи – ипак забележе при-
мерене инвестиционе резултате.

Наиме, током године, овај огранак 
Електровојводине је у изградњу ЕЕО и 
грађевинских објеката успео да уложи 
више од 63 милиона сопствених и неш-
то више од 66 милиона средстава тзв. 
трећих лица – укупно, готово 130 ми-
лиона динара.

– Изграђено је и реконструисано 
4,1 километар НН водова, 12,92 ки-

лометара 20 kV водова, као и четири 
стубне ТС и десет монтажно-бетон-
ских ТС. Приоритет у изградњи ЕЕО 
су били објекти предвиђени планом 
преласка са 10 kV на 20 kV напонски 
ниво, као и објекти грађени за пот-
ребе привредних зона у Суботици - 
каже мр Срејић.

Од изграђених објеката, по сагле-
давањима нашег саговорника, треба-
ло би посебно издвојити 20 kV раз-
водно постројење „Пачирски пут“, 
чија је изградња повећала поузданост 
у раду ЕЕС, јер је преко њега могуће 
„резервисати“ купце који се електри-
чном енергијом напајају из три ТС 
110/20 kV/kV (за њихову изградњу 

је издвојено 15 милиона динара). 
Мр Срејић такође сматра да је бит-
но напоменути и да су се изградњом 
РП „Пачирски пут“ стекли услови за 
гашење старе и дотрајале трафоста-
нице 35/10 kV/kV „Центар“, па је она 
у децембру и угашена. Вредно напо-
мене је и уградња две компактне ТС 
снаге до 630 kVA, припрема насеља 
Бикова и Габрића за прелазак на 20 
kV напонски ниво.

– Од грађевинских објеката, важно 
је што се, између осталог, успело у из-
градњи отвореног складишта за от-
падни материјал и у реконструкцији 
баждарнице - сматра мр Срејић.

М. Ч. 

Поводом Светског дана потро-
шача који се обележава 15. мар-
та, организација за заштиту ин-

тереса потрошача и корисника услуга 
Покрет потрошача Војводине уручила 
је Електровојводини 27. марта Повељу 
за уредно снабдевање потрошача (купа-
ца) електричном енергијом.

У име Електровојводине повељу је 
примио директор Дирекције за трго-
вину електричном енергијом мр Бра-
нислав Радовић, а уручила ју је пред-
седница Скупштине те организације 
Радојка Николић.

Електровојводина још једном пору-
чује да јој је приоритет да се купцима 
електричне енергије створе солиднији 
и лакши услови за плаћање утрошене 
електричне енергије и захтев да квали-
тет услуге мора бити мерен не само ко-
личином испоручене електричне енер-
гије, већ и потпуним задовољством 
купаца. То је трајно корпоративно о-
предељење које се ничим не сме нару-

шити. Наши купци мора да буду за-
довољни купци, а као резултат такве 
пословне филозофије уследило је при-
знање управо од потрошача.

Почев од 1983. године, Одлуком Ује-
дињених нација, 15. март се сваке годи-
не обележава као Светски дан потро-
шача. То је подсећање на датум из 1962. 
године, када је председник Џон Ф. Ке-

неди америчком Конгресу дозволио да 
се и формално упути питање које се 
односи на права потрошача. Он је био 
први светски лидер који је то учинио, 
а покрети потрошача широм света сада 
обележавају 15. март као свој дан и као 
начин за подизање опште свести о пра-
вима потрошача.

А. Ј. Р.
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Наши купци мора да буду задовољни купци. То је трајни циљ у пословању 
Електровојводине, а као резултат такве пословне филозофије уследило је управо 
признање потрошача

Током протекле године, у овом огранку уложено око 130 милиона динара сопствених и 
средстава тзв. трећих лица у изградњу ЕЕО и грађевинских објеката

ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА ВОЈВОДИНЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ДОДЕЛИО ПОВЕЉУ

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ЕД „СУБОТИЦА“

Купац на првом месту

Привредне зоне - приоритети
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Мр Бранислав Радовић примио повељу Покрета потрошача Војводине
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Електромонтерима са конзумног 
подручја Електровојводине, док 
обављају свој посао, угрожена је 

безбедност и изложени су свакодне-
вним и вербалним и физичким напа-
дима купаца којима се контролише 
исправност мерних уређаја. На терену 
им је најчешће онемогућено да очита-
вају, контролишу и обуставе испоруке 
електричне енергије. Купци електричне 
енергије, када схвате да ће бити пробле-
ма са снабдевањем електричном енер-
гијом из било ког разлога, прибегавају 
вербалним претњама, а неки од њих се 
не либе ни да физички насрну на мон-
тере.

Координатор рада Контролне службе 
ЕД „Нови Сад“ Ласло Нађ Торма каже 
да су тако имали неколико јако не-
пријатних ситуацији, од тога да је вла-
сник у бесу пустио опасне псе на мон-
терски пар који је дошао да му обустави 
испоруку електричне енергије, као и до 
тога да је баш он на једном терену задо-
био ударац шаком у главу и то с леђа. 

– У Мошорину смо открили да члано-
ви једног домаћинства нелегално кори-
сте електричну енергију. Власник је све 
време био са нама и пратио је шта ради-
мо. Ни у једном тренутку није пружао 
никакав отпор, није ни гунђао, нити је 
негодовао, што обично људи раде. Само 
је ћутке пратио наше радње. Када смо 
завршили посао и кренули напоље хо-
дником у ком се налазило мерно место, 
домаћин је мене, пошто сам био по-
следњи у колони, шаком ударио у главу. 
Од јачине ударца, сломиле су ми се на-
очаре. Пошто су са нама били људи из 
физичко-техничког обезбеђења, одмах 
су реаговали, као и чланови породице 
власника ове куће који су га спречили 
у даљем изливу агресије. Нико се није 
надао оваквој његовој реакцији. Одмах 
смо позвали полицију која је врло брзо 
дошла на лице места – навео је Нађ Тор-
ма.

Једна од опаснијих ситуација у којој 
су се нашли била је када су два елек-
тромонтера дошла у једно домаћинство 

где је, због неплаћања обавеза, том до-
маћинству требало обустави испоруку 
електричне енергије. Електромонтери 
су се по пропису јавили укућанима, у 
кућу их је пустила жена, али када су јој 
саопштили због чега су дошли – рекла 
је да сачекају мало и на лицу места је 
позвала неког телефоном. Убрзо потом, 
на капији су се појавила два мушкарца 
– један је био њен супруг, а други његов 
пријатељ. Супруг је по доласку закљу-
чао капију и почео да прети говорећи да 

монтерима неће дозволити да изађу из 
дворишта, док поново не преиначе на-
лог о затеченом стању, а ако то не буду 
хтели да учине - пустиће псе на њих. Је-
дан од монтера је одмах позвао поли-
цију која је врло брзо дошла, направили 
су записник и на тај начин је избегнута 
потенцијално опасна ситуација.

Нађ Торма каже да на неки начин 
имају срећу што ипак немају пуно фи-
зичких напада и ексцесних ситуација, 

уколико се не рачунају вербални на-
пади који су постали свакодневица. 
Такође, не треба заборавити прошло-
годишњи инцидент када је једном од 
чланова тима испред зграде у којој 
живи запаљен приватни аутомобил. 
Полиција је обавештена, као и комплет-
но пословодство ЕД „Нови Сад“. Истра-
га овог случаја још је у току. 

Контролори у раду на терену увек су 
обележени ознакама које се налазе на 
униформама и возилима. У контакту са 

купцима, према њиховим правилима, 
доминира озбиљност и професионали-
зам, уз обавезно лепо кућно васпитање. 

– Ово су неопходни услови за избе-
гавање потенцијално конфликтних и 
непријатних ситуација. Тим је до сада 
успешно одолео свим изазовима, по-
пут договора мимо правила службе или 
мита и захваљујући томе остали смо 
јединствени. Такође бих истакао да је 
сарадња са полицијом, на основу доса-
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Вербални напади на електромонтере у редовном обављању свог посла су 
свакодневица, а они драстичнији случајеви су у рукама правосуђа

Професионалним приступом 
против ексцеса
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Монтер на радном месту



дашње праксе, коректна – закључио је 
Нађ Торма.  

С друге стране, у Дирекцији за кор-
поративне послове наводе да се у ЕД 
„Нови Сад“ у текућој години догодио 
један напад на електромонтера, што је 
окарактерисано као кривично дело - 
угрожавање сигурности. Поступак је у 
току. У претходној години забележена 
су два напада, од којих је један специ-
фичан, јер је купац претећи псовао и 
вређао монетере носећи секиру у руци. 
Поступак је у такође току. 

– Специфични напади на електро-
монтере који су забележени у Новом 
Саду су прскање спрејом у очи, закљу-
чавање, одузимање кључева од служ-
бених возила и слично – сазнајемо у 
Дирекцији за корпоративне посло-
ве Електровојодине. Осим у ЕД „Нови 
Сад“, у тој дирекцији забележене су сли-
чне активности и у другим огранцима. 
Тако се у ЕД „Суботици“ у овој годи-
ни догодио један вербални напад, који 
је процесуиран и поступак је у току. 
Такође,  у претходном периоду у том 
огранку био је један случај вербалног 
напада, где је суд одбацио тужбени за-
хтев, са образложењем да се учинилац 
гони по приватној тужби. У текућој го-
дини у ЕД „Сомбор“ није било напада, 
док су у претходне две године (2010. и 
2011) била четири напада, и вербална 
и физичка (закључавање у просторије) 
која су процесуирана.

У ЕД „Сремска Митровица“ у текућој 
и претходној години није било напада 
који су процесуирани, међутим вер-
балних напада је било, али нису прија-
вљивани нити процесуирани. Разлог 
за то можда лежи у чињеници да на 
искључења са монтерима иде физич-
ко обезбеђење, те се овакви конфли-
кти лакше решавају. И у ЕД „Панчево“ 
у 2012. години није било пријављених 
случајева, док је у 2011. години поднета 
једна прекршајна пријава због прекр-
шаја вређања и спречавања службе-
ног лица у вршењу службене радње и 
друга кривична пријава због спреча-
вања службеног лица у вршењу служ-
бене радње. Оба поступка су у току. У 
ЕД „Рума“ у текућој години није било 
напада, али су у 2011. години поднете 
две кривичне пријаве због спречавања 
електромонтера у обављању службе-
них  задатака. У ЕД „Зрењанин“ у овој 
години није било напада, док је у 2011. 
забележен један вербални напад који 
није процесуиран.

М. П.
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Саша Југовић, ЕД „Сремска Митрови-
ца“ 

– Код једног купца, приликом обављања 
редовних послова, имали смо веома не-
пријатну ситуацију, вербално нас је на-
пао, претио нам је и омаловажавао нас. 
Сматрам да, како бисмо се заштитили од 
оваквих и сличних ситуација, како бисмо 
избегли физичке и вербалне нападе, моје 
колеге и ја треба да добијемо статус служ-
беног лица. Сви знамо да се инциденти де-
шавају свакодневно и да треба радити на 
томе да их предупредимо,  како би се они 
минимализовали. 

Младен Сантрач, ЕД „Сремска Митро-
вица“ 

– Електродистрибуција Сремска Мит-

ровица сваког месец, у оквиру својих ре-
довних послова, има организовано и ис-
кључење нередовних платиша, тако да 
сваки месец доживимо неку нову не-
пријатну ситуацију. Недавно приликом 
искључења потрошача који је крао елек-
тричну енергији, поред вербалних напада, 
умало да нас и физички нападне иако је са 
нама било физичко-техничко обезбеђење. 
У једном моменту, почео је да нас гађа не-
ким шипкама и лопатама, и осталим пред-
метима који су му се нашли при руци. Ми 
смо свој посао успели да завршимо до 
краја, без повреда, али у трајном сећању ће 
нам остати тај дан.

Сава Шимуновачки, ЕД „Рума“ 
– Дошли смо у Стару Пазову код једног 

купца који је имао велика дуговања да га 
искључимо. Власник није био код куће, са-

чекали смо га и када је дошао и чуо разлог 
нашег доласка, истерао нас је из дворишта. 
Упозорили смо га да посао морамо завр-
шити и да ћемо га искључити са стуба, на 
шта нам је он љутито одговорио да ако се 
попнемо на стуб, са њега ћемо бити ски-
нути пиштољем.На те његове претње ко-
лега и ја смо изашли из дворишта, отишли 
до трафостанице и искључили га. Након 
тога смо отишли даље да радимо, колима 
смо се упутили у Војку, када нам је изнена-
да једно возило препречило пут. Из кола је 
изашао купац ког смо искључили. Почео 

је вербално да нас вређа и прети да ћемо 
добити отказ. Након овакве његове реак-
ције, отишли смо у полицију и пријавили 
овај случај и поднели пријаву. Иначе, овај 
купац је нон-стоп на налогу за искључење 
и никад није исплатио свој дуг. 

Сретомир Перић, ЕД „Рума“ 
– Нажалост, и ја сам био у разним не-

пријатним ситуацијама на терену и једи-
но што ми је важно тада јесте да останем 
хладне главе. Сматрам да не треба под-
лећи провокацијама или се упустити у 
неки од тих напада. Када нам је купац кога 
смо искључили препречио пут и претио, 
остали смо у колима, нисмо реаговали ни 
на један његов вербални напад и претњу, 
били смо смирени, не дајући му никакав 

повод. Тешка су времена и најстрашније је 
то што људи на нама искаљују свој бес, као 
да смо им ми направили тај дуг за утроше-
ну електричну енергију. Због такве опште 
ситуације у земљи, ми смо скоро свако-
дневно изложени непријатним ситуација.

АНКЕТА: Каква су ваша искуства са терена и како реагујете када се 
нађете у непријатним ситуацијама?
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Основни циљ, ради унапређења 
безбедности и здравља на раду 
у Електровојводини у 2012. го-

дини је да се смањи број повреда за-
послених, нарочито тешких повреда, 
у односу на претходну годину. Циљ ће 
се спроводити стриктним  захтевањем 

примена свих законских и мера доне-
тих интерним актима и документима 
система квалитета, као и повећањем 
броја контрола примене мера са свих 
нивоа руковођења и организовања по-
слова у Управи и у огранцима. 

Ово су неки од акцената из разгово-
ра са Миливојем Николићем, водећим 
инжењером Службе за безбедност и 
заштиту здравља Сектора за квалитет 

и заштиту у Дирекцији за корпоратив-
не послове Управе. Он додаје да ће се 
контроле нарочито спроводити у време 
када је учесталост извођења радних за-
датака највећа, а то је трећи и четврти 
радни сат. 

– Такође ће се појачати контроле 
примене мера безбедности и здравља 
на раду код извођења радова за вре-
ме викенда. Затим, сталне едукације 
непосредних извршилаца радних за-
датака имаће за циљ подизање свести 
запослених у области безбедности и 
здравља на раду - нагласио је Николић.

Од саговорника сазнајемо да ће се, у 
циљу испуњења законских прописа и 
програма реализације циљева квали-
тета и заштите, у области безбедности 
и здравља на раду имплементирати 
Правилник о превентивним мерама 
за безбедан и здрав рад при излагању 
хемијским материјама у Електровојво-
дини. То подразумева допуну Правил-
ника о безбедности и здрављу на раду, 
допуну Препоруке за избор личних 
заштитних средстава, утврђивање по-
требних количина, набавку и поделу 
личних заштитних средстава за безбе-
дан рад при излагању хемијским опас-
ним материјама у Електровојводини.

– Такође, у оквиру програма реали-
зације циљева квалитета и заштите је 
предвиђена обука OHSAS у Електро-
војводини, са темом „Поступање у 
Електровојводини када радове изво-
де трећа лица“. Организовање и спро-
вођење обуке предвиђено је у свим 
огранцима Електровојводине. Циљ 
обуке је увођење прецизне евиден-
ције, подизање степена безбедности 
свих учесника у извођењу радова, било 
да су у питању ангажована трећа лица 
или наши запослени који изводе радо-
ве заједно - каже Николић. Према ње-
говим речима, набавка личних и колек-
тивних заштитних средстава у складу 
са најсавременијим техничко-техно-
лошким достигнућима, обављаће се уз 
стално ажурирање препорука за избор 
личних и колективних заштитних сред-

става, у циљу најквалитетнијег избора 
опреме и средстава заштите. У току су 
четири јавне набавке и то: летња заш-
титна обућа, летња заштитна одећа, ос-
тала лична заштитна средства и колек-
тивна заштитна средства. Предвиђене 
су и јавне набавке за зимску заштитну 
одећу, зимску заштитну обућу и колек-
тивна заштитна средства.

У циљу ефикаснијег и функционал-
нијег рада служби за безбедност и заш-
титу здравља, предвиђена је набавка 
софтвера за вођење евиденције у обла-
сти безбедности и здравља на раду. Им-
плементација ће бити обављена у целом 
Друштву. 

Следи или је у току реализација пе-
риодичне обуке запослених, у складу 
са Актом о процени ризика и запосле-
них распоређених на радна места са по-
већаним ризиком (пролећни и јесењи 
циклус). Пролећни циклус обуке је у за-
вршној фази. У јесењем циклусу плани-
рају се значајна побољшања у извођењу 
редовне обуке за електромонтерски ка-
дар, пре свега кроз садржај обуке, што 
подразумева квалитетнију практичну 
обуку, имајући у виду да је у току реа-
лизација унапређења практичног поли-
гона у НОРЦЕВ-у.

– Свакодневно се обавезно води 
и документација из области безбед-
ности и здравља на раду, у складу са 
процедурама система квалитета и за-
конским обавезама. Предвиђено је и 
организовање периодичних и ванред-
них лекарских прегледа за запослене. 
Планира се обука одређеног броја за-
послених из прве помоћи. Потребно 
је још прецизније и доследније вођење 
евиденције средстава и опреме која 
подлеже периодичном испитивању, 
у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду. Служба за безбед-
ност и заштиту здравља до краја 2012. 
године, жели да се елиминише могућ-
ност проналажења средстава која нису 
атестирана и заведена у евиденцији - 
истиче Николић.

М. Ч.

За цело Друштво биће набављен и примењен софтвер за вођење евиденције у овој 
области

Најважније – смањити број 
повредаЗА
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 2012. ГОДИНИ
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Борд директора Електровојво-
дине, на челу са директором др 
Тихомиром Симићем, предста-

вио је младим приправницима Елек-
тровојводину и добре резултате њеног 
пословања у 2011. години, те указао на 
смернице у току трајања њиховог при-
правничког стажа. 

– Ви сте сада део Електровојводине са 
којом треба да се идентификујете и да 
штитите њен углед и интерес. Та иден-
тификација носи са собом велику одго-
ворност, јер се налазите у средини која 
представља најквалитетнији део елек-
тродистрибутивне делатности Елек-
тропривреде Србије и где мноштво 
најбољих стручњака обавља врхунски 
одговорне послове, који су битни за 
живот грађана и развој привреде, како 
у овом тренутку, тако и у будућности 
на територији Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Будите у сталној комуникацији, раз-
мењујте идеје како бисте стварали си-
нергију свих младих људи у организа-
цији, с циљем да постанете део будућих 

тимова који ће радити на значајним 
пројектима у стратешком систему ка-
кав је Електровојводина и који живи 
већ деценијама. Погледајте око себе и 
предложите шта је то што бисте проме-
нили и унапредили, шта бисте побољ-
шали у свом окружењу, јер овај систем 
ће бити бољи уколико у њега уложите 

свој лични допринос, иницијативу и 
спектар свежих идеја – рекао је дирек-
тор Електровојводине др Симић мла-
дим колегама - приправницима Срђану 
Павловићу, Кости Шнајдерову, Сањи 
Крнети, Бојану Цветинову, Милану 
Миланко, Саши Стојановићу, Милошу 
Матићу, Александру Крнети, Милану 
Васићу и Горану Топићу. 

– Креативност коју носите у себи има 
смисао само ако се материјализује као 
иницијатива и предлог који ће унапре-
дити и процесе, и организацију. У кре-
ативности ћете наћи шансу за добијање 
одговорности, јер је битка за одговор-
ност - битка за успех. Будите проактив-
ни, јер ће вам се то вратити вишеструко 
и радите на себи – поручио је директор 

Симић, уз напомену да сваки систем, па 
и Електровојводина има и своје мане.

– Све што вас одушеви нека буде им-
пулс за већи дневни лични учинак, а 
на сва места која вам се учине као ме-
сто где су потребна побољшања - ука-
жите, јер ви сте део промена и потен-
цијал који има задатак да носи промене 

за будућност. Само такви, ефикасни, 
ефективни и економични у свом раду 
бићете потенцијално врхунски сарад-
ници које заслужује Електровојводина, 
која је претходну пословну годину за-
вршила са позитивним финансијским 
резултатом, која у овом тренутку нема 
дуговања и кредита, и која је себи на тај 
начин отворила услове за даљи успех и 
перспективу свих запослених.

Верујем у наш даљи напредак и зајед-
ничку будућност, јер успех представља 
истинску вредност само ако има кон-
тинуитет, а Електровојводина и њени 
запослени то могу постићи – нагласио 
је директор Електровојводине др Тихо-
мир Симић.

А. Ј. Р.

Најбољи и најквалитетнији млади инжењери и економисти који су на ЕПС-овом конкурсу 
„110 најбољих”, међу великим бројем апликација за пријем приправника, запослени у 
Електровојводини, и званично су се упознали са директором др Тихомиром Симићем и топ 
менаџментом Друштва

ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДР ТИХОМИР СИМИЋ ПОРУЧИО МЛАДИМ ПРИПРАВНИЦИМА

Нове младе, стручне снаге - нова енергија

БРОЈ 468   АПРИЛ 2012

Будите ефикасни, ефективни и 
економични
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Електровојводина испуњава наја-
вљено и обећано: као што смо по-
четком ове године писали, у 465. 

броју новина „ЕВ“, стручни тим Фа-
култета техничких наука Универзитета 
у Новом Саду на челу са доц. др Јова-
ном Петровићем, представио је својих 
девет пројеката за енергетски ефикас-
нију и еколошки прихватљивију рекон-

струкцију три деценије старе Пословне 
зграде Друштва у Новом Саду, између 
осталог - и изградњом соларне електра-
не на њеном крову. Скуп је тада водио 
др Петар Загорчић, заменик директора 
Друштва-директор извршне функције 
за пословни систем. Према недавној 
изјави др Петровића, обећање би тре-
бало ускоро да се испуни када је реч о 
постављању фотонапонских ћелија и 
соларној електрани вршне снаге до 50 
киловата, која би требало да уђе у погон 
већ овога лета!

– На овај начин, Електровојводина 
као компанија високе свести, високоп-
рофесионално и друштвено одговорно 
ПД, показује да је одлучила да и даље 
доприноси развоју те технологије на 
овим просторима. Урађено је идејно-

пројектно решење и соларна електрана 
би требала да буде и демонстрационо-
показно место, за пример рационал-
ног коришћења енергије, који би могле 
да следе и друге фирме, друге зграде и 
друштво у целини – на расположивим 
просторима. А, реализацијом свих 9 
предложених пројеката (побољшање 
квалитета омотача објекта, система за 

грејање, хлађење, климатизацију/вен-
тилацију), Пословна зграда би, према 
прописима, тада могла да буде преведе-
на из садашње тзв. класе F у задовоља-
вајућу класу C - каже др Петровић. 

Директор Друштва др Тихомир Си-
мић је тим поводом, између осталог 
подсетио да „када погледате глобалне 
изазове, онда пред целим светом, у сми-
слу енергетске безбедности и будућ-
ности, стоји препознавање енергетске 
ефикасности (ЕЕ), као први и основи 
корак ка самоодређењу – у смислу гото-
вог стратешког опредељења да убудуће 
живимо сигурније и стабилније, у енер-
гетском смислу“.

– Први, домаћински начин да се уре-
димо је искорењивање традиционал-
ног, полувековног, овдашњег начина 

размишљања: да је енергија врло је-
фтина, зановљива и готово непреглед-
на у смислу коришћења без последица. 
Енергетскаефикасност, наиме, под-
разумева низ мера које се предузимају 
у циљу смањења потрошње, а које при 
томе не нарушавају услове живота и 
рада. Други корак ка постизању ЕЕ, уз 
увођење обновљивих извора, подразу-
мева поменуто јасно сагледавање соп-
ствених ресурса, али и слабих тачака 
у оквиру јавних или индивидуалних 
зграда. Стога смо ми, најпре, крену-
ли од „снимања“ стања: слабих тачака 
на нашем интерном систему (згради). 
Чинимо нешто сами ради себе, због 
уштеда, које неће бити драматичне у 
првим годинама, али ће за три до пет 
година донети значајан резултат. Као 
фирма која дистрибуира ту најчистију 
и најплеменитију енергију, ми исто-
времено желимо да примером покаже-
мо да ту енергију поштујемо и да је мо-
гуће на једини могући начин достићи 
– како можемо ићи даље у унапређење 
целокупног развоја друштва и нових 
технологија.

Утолико пре што драматично пада 
цена соларних панела и потребне оп-
реме за производњу струје из соларне 
енергије, сматрамо да би једна органи-
зованија визија у државном сектору, ло-
калној самоуправи, банкарским инсти-
туцијама, разним смањењима пореза и 
сл. допринела и фирмама и грађанима 
- да се одлуче на овакве и сличне кора-
ке, уз финансијску и сигурност целоку-
пог енергетског биланса. Сматрамо да 
чинимо један значајан друштвени по-
тез, пример у правцу светских стандар-
да, а наш циљ је да, изласком из сада-
шње ванкатегоријске структуре (оних 
који троше пуно електричне енергије), 
подижемо сопствену ЕЕ, једнога дана 
– до степена енергетске самоодрживо-
сти! – истакао је др Симић и додао да ће 
се пројекти побољшања ЕЕ, после кор-
поративне зграде, наставити и ка свим 
другим објектима којима ово ПД рас-
полаже.

М. Ч.

Електровојводина, као вископрофесионална и друштвено одговорна компанија 
високе еколошке свести, са тежњом подизања енергетске ефикасности и уштеда, 
поставља – по пројектима ФТН-а – фотонапонске ћелије на равним крововима, каже 
доц. др Јован Петровић

Нова електрана за пример
ЕК
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Након презентације пословних 
резултата Електровојводине у 
2011. години, почетком апри-

ла потписан је и Споразум о партнер-
ству и пословној сарадњи између Елек-
тровојводине и Националног парка 
„Фрушка гора“. Потписник Споразума 
у име Електровојводине био је дирек-
тор др Тихомир Симић, а у име Нацио-
налног парка „Фрушка гора“ директор 
Добривоје Антонић. 

– Основ успостављања међусобне по-
словне сарадње јесте обострано подр-
жавање принципа одрживог развоја, 
здраве животне средине и, у том кон-
тексту, наше опредељење јесте да се 
Фрушка гора, као својевсрно природно 
богатство, очува, заштити од угрожа-
вања, загађења и других облика девас-
тирања, уз истовремено стварање усло-
ва и амбијента за њено унапређивање. 
Електровојводина исказује своје опре-
дељење да, на плану деловања Нацио-
налног парка на пољу очувања Фрушке 
горе, сопственим учешћем и ресурсима 
пружи подршку и допринос реализа-
цији стратешке визије садржане у Мас-
тер плану Фрушке горе до 2022. го-
дине и дугорочном плану управљања 
који је усвојила Скупштина Аутоном-
не Покрајине Војводине – рекао је на-
кон потписивања Споразума директор 
Електровојводине др Тихомир Симић.

Национални парк „Фрушка гора“ 
потписивањем овог Споразума иска-
зује спремност да ефикасно учествује 
у одржавању постојеће инфраструкту-
ре Електровојводине, као и да ефикас-
но, у што краћем временском року, у 
будућем периоду даје сагласност и по-

требну документацију за унапређење 
постојеће и постављање нове инфра-

структуре. Истовремено, Национал-
ни парк је спреман да манифестације, 
које буду реализоване на Фрушкој 
гори, усмерава према пословном објек-
ту Електровојводине – НОРЦЕВ-у на 
Иришком венцу. 

Споразумне стране се такође овим 
уговором опредељују за међусобну са-
радњу и помоћ на пољу даљег развоја 
и унапређења својих основних делат-

ности, кроз различите облике сарадње, 
промоцију најсавременијих научно-ис-

траживачких и стручних стандарда и 
вредности, уз њихово приближавање и 
доступност широј јавности.

– Овај споразум омогућиће уна-
пређење туристичких, геолошких и ку-
лтурно-историјских потенцијала На-
ционалног парка „Фрушка гора“, као и 
заједничко организовање активности 
на уређењу излетничких и других лока-
литета. Такође, од великог значаја биће 
нам и заједничка подршка манифеста-
цијама које се већ традиционално одр-
жавају на Фрушкој гори. Наша жеља је 
да Фрушка гора буде најуређенији парк 
у Србији, што је и предвиђено Мастер 
планом – навео је Антонић, истакав-
ши да је иницијатива за потписивање 
овог споразума потекла од директора 
Друштва др Тихомира Симића.

М. П.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПАРТНЕРСТВУ И ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ „ФРУШКА ГОРА“

Потписник Споразума у име Електровојводине био је директор др Тихомир Симић, а 
у име Националног парка „Фрушка гора“ директор Добривоје Антонић

Подржавање принципа 
одрживог развоја
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� ЕКОЛОШКА ОСВЕШЋЕНОСТ

Електровојводина је носилац права коришћења на пословном објекту НОРЦЕВ 
који је смештен у оквирима Националног парка „Фрушка гора“, те је и по том 
основу заинтересована и опредељена за употребу објекта и природне околине на 
еколошки примерен и друштвено одговоран начин.

Добривоје Антонић и др Тихомир Симић
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Јула прошле године, Електровојво-
дина д.о.о. је са Енергософтом 
а.д. из Новог Сада потписала Уго-

вор о испоруци новог софтвера за об-
рачун и наплату електричне енергије. 
Ова апликација је намењена за све ка-
тегорије купаца, за разлику од доса-

дашњих апликација: Инес*21 - купци 
из категорије домаћинства и ПЕЛВУГ 
- вирмански и уговорни купци. Рок за 
извршење овог пројекта је две године, 
што подразумева пројектовање базе 
података, израду софтвера, миграцију 
података, обуку кадрова и пуштање у 
експлоатацију у свим огранцима. За 
потребе ове апликације, формиран је 
стручни тим из Електровојводине и 
стручни тим из „Енергософта“. 

У развој „нове“ апликације, кренуло 
се из више разлога. Јавила се потреба 
да се има обједињена апликација, и за 
дистрибутера и за снабдевача. Отва-

ра се могућност постојања више трго-
ваца и више уговора за једног купца 
(резличити уговори за једно мерно 
место са различитим трговцима за ис-
тог купца). Увођењем нове апликације 
постижу се директне уштеде и по-
већање наплате. Заједнички развој и 

имплементација новог софтвера дово-
ди до бржег и квалитетнијег развоја, 
лакшег и јефтинијег будућег одржа-
вања, као и даљег развоја апликације. 
Осим јединствене апликације, циљ 
је униформисати начин рада у целој 
компанији и имати јединствене зајед-
ничке шифарнике. Уместо постојећих 
16 база добија се једна, централизова-
на база података, која ће обезбедити 
и неопходне збирне извештаје за ниво 
компаније. Такође ће се извршити и 
прелазак на адресне податке ПТТ-а.

Увођењем централизованог систе-
ма омогућава се лакши начин скла-

диштења и обраде података, као и 
увида у податке, извештавања, раз-
мене података са осталим аплика-
цијама, управљања, брже и јефти-
није одржавање хардвера, софтвера, 
мреже... Такође се омогућава и поди-
зање безбедности целокупног сис-
тема на виши ниво, праћење рада 
корисника, смањење грешака и де-
текција покушаја малверзација. По-
сао олакшава и постојање дневни-
ка извршавања свих обрада унутар 
апликације са резултатима обра-
де, временом извршавања обраде, 
местом пуштања обраде, корисни-
ка или иницијатора обраде, једнос-
тавнијег извештавања за све нивое 
одлучивања и управљања, групи-
сања купаца по различитим основа-
ма, постојања глобалних функција 
(збирни извештаји за ниво Електро-
војводине), контроле наплате, дуго-
вања, неочитаних мерних места и 
смањења ризика пословања.

– Поред постојећих модула који 
ће бити унапређени (претплатнички 
односи, мерна места и уређаји, очи-
тавања, мета-модел и алгоритми об-
рачуна, рачуни, догађаји и рекапи-
тулације) развиће се и следећи нови 
модули: финансијско књиговодство 
купаца електричне енергије, евиден-
ција и обрачун неовлашћене потро-
шње, обрачун нерегуларне потро-
шње (ванредни обрачун), креирање 
јединственог адресара, јединственог 
шифарника контаката, јединственог 
шифарника атрибутивних статуса 
и засебни административни модул 
– истиче Маријана Јовановић, вођа 
пројекта стручног тима.

За израду овог софтвера одабрана 
је најсавременија технолошка плат-
форма а, између осталог, обавиће 
се потребно повезивање са осталим 
апликацијама и самим тим, формира-
ти јединствени информациони сис-
тем. Апликација је модуларна, а це-
локупан развој и имплементација се 
документује, јер се сматра да је то је-
дан од услова успешне реализације.

М. Ш.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ КУПАЦА  НОВИ „BILLING“

Новом апликацијом треба да се добије централизована апликација и биће једна 
заједничка база података за све категорије купаца, каже вођа пројекта стручног 
тима Маријана Јовановић из Центра за информатику и телекомуникације

Све о купцима на једном месту
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Маријана Јовановић



Представници Електропривреде 
Демократске Републике Конго, 
предвођени мр Кибвилом Киф-

илуом, директором набавке у Електро-
привреди ДР Конга – СНЕЛ, у среду, 4. 
априла били су гости ПД Електровојво-
дина. Циљ њихове посете био је да се 
упознају са могућностима новоотворе-
ног Диспечерског центра у ком су при-
мењена савремена техничка и техно-
лошка достигнућа а којима је, у сваком 
тренутку, заокружена електродистри-
бутивна слика Војводине. Након речи 
добродошлице, директор Дирекције 
за управљање Павел Зима гостима је 
представио мисији, визију, концепцију, 
капацитете и друге релевантне каракте-
ристике Електровојводине.

Такође, директор Зима је ову посету 
искористио да делегацији из Републи-
ке Конго представи рад и бенефите Ди-
спечерског центра. Указао је на то да је 
инсталацијом динамичке диспечерске 
табле омогућен обједињен приказ ком-
плетног конзума Електровојводине на 
110kV напонском нивоу (трафостаница 
и далековода), као и надзор у реалном 
времену кроз постојећи SCADA систем. 

– Инсталацијом најсавременије ди-
намичке синоптичке табле, Елек-
тровојводина је наставила давно ус-
тановљени, a у пракси реализовани 

пословни принцип примене најсавре-
менијих техничких и технолошких дос-
тигнућа у остваривању своје основне 
делатности, а то је квалитетна дистри-
буција електричне енергије – апостро-
фирао је гостима Зима, осврнувши се 
на беспрекоран рад у ванредној си-
туацији која нас је задесила ове зиме. 
Присутнима су на лицу места предста-

вљене предности, могућности и доме-
ни Диспечерског центра, као и како он 
функционише. 

Госте из Републике Конго највише је 
интересовало како Електровојводина 
наплаћује утрошену електричну енер-
гију и како се опходи према купцима 
који је нередовно плаћају, у којој мери 
су заступљени обновљиви извори 
енергије, као и да ли постоји даљинско 
читање бројила. 

Руководилац одељења Аутоматика 
у Институту „Михајло Пупин“ Алек-
сандар Цар каже да је овај Институт 
дао Електропривреди Конга - СНЕЛ-у 
понуду која се односи на SCADA сис-
тем и на аутоматизацију 29 трафоста-
ница у главном граду Конга Киншасу. 
Један од разлога њихове посете Елек-
тровојводини био је да се ова делега-
ција на лицу места и сама увери како 
све то функционише у Електровојво-
дини. 

Након Диспечерског центра, пред-
ставници Републике Конго обишли су 
и трафостаницу 110/20 kV која се на-
лази на Римским шанчевима.

М. П.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ КОНГО У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Госте из Републике Конго највише је интересовало како Електровојводина наплаћује 
утрошену електричну енергију и како се опходи према купцима који је нередовно 
плаћају, у којој мери су заступљени обновљиви извори енергије, као и да ли постоји 
даљинско читање бројила

Врхунска оспособљеност за узор
П

ОСЕТА
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Делегација Конга у Диспечерском центру

Гости у обиласку ТС110/20kV на Римским шанчевима
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Овогодишњи Спортски су-
срети запослених, тридесет 
и осми по реду, одржани су, 

као и прошле године, у Новом Саду, 
у Спортском и пословном центру 
Војводина (СПЕНС).  Запослени у 
Електровојводини надметали су се у 
13  дисциплина (пењање на стуб, мали 
фудбал, баскет, одбојка, стони тенис, 
куглање, пикадо, стрељаштво, шах, 
спортски риболов, пливање, тенис и 
преферанс), с тим да су такмичења у 
спортском риболову и пливању одр-
жана раније. 

Такмичења су почела 14. априла 
квалификационим утакмицама у ма-
лом фудбалу и пливању, а главни до-
гађај организован је 21. априла, када 
су одржана такмичења у свим оста-
лим спортским дисциплинама. Након 
такмичарског дела, уследило је дру-
жење, размена  спортских искустава са 
терена, и на крају, додела медаља и пе-
хара најуспешнијима. 

– Потрудили смо се да и ове годи-
не будемо добри домаћини и да сви-
ма нама овај 21. април остане у лепом 

ОДРЖАНИ 38. СПОРТСКИ СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

На овогодишњим Сусретима запослених учествовало око 800 такмичара, односно 
једна трећина запослених који су се надметали у 13 дисциплина 

Јачање такмичарског духа и 
колегијалностиРА
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� НАЈИСТАКНУТИЈЕ ЕКИПЕ

У пењању на стуб најбоља је била екипа из ЕД „Суботица“, друго место освојили
су ЕД „Сомбор“, а треће ЕД „Рума“. У малом фудбалу најбољи су били из
Електродистрибуције „Нови Сад“, потом екипа из ЕД „Пачвео“, па ЕД „Сремска 
Митровица“. Екипа Енерготенике - Јужна Бачка најбоље се пласирала у баскету, 
друго место освојили је екипа из ЕД “Зрењанин“, а треће ЕД „Нови Сад“. Најбољи 
пласман у одбојци за мушкарце имала екипа је ЕД „Сремска Митровица“, други су 
били ЕД „Рума“, а трећи ЕД „Панчево“, а најбоља женска екипа у овом спорту била
јје из ЕД „Панчево“, друго место припало је ЕД „Сомбор“, а треће ЕД „Нови Сад“. У 
стоном тенису најбоље се пласирала екипа ЕД „Панчево“, други су били Управа
Друштва, а трећи ЕД „Рума“. У куглању за мушкарце најбољи су били из Погона 
„Врбас“, друго место припало је ЕД „Сомбор“, а треће ЕД „Нови Сад“, док је најбоља
женска екипа у овом спорту била из Управе Друштва, а друге су биле из ЕД „Рума“.
У пикаду најбоље су биле такмичарке из ЕД „Зрењанин“, друго место припало је
ЕД „Суботица“, а треће ЕД „Сремска Митровица“, а у стрељаштву најбоље су биле
и мушка и женска екипа Управе Друштва. Друго место у стрељаштву за мушкарце 
освојила је екипа из ЕД „Зрењанин“, а треће ЕД „Сомбор“, док су друго место за 
жене у стрељаштву узела екипа из  ЕД „Рума“, а треће „ЕД Нови Сад“.Најбољи 
пласман у шаху имала је ЕД „Суботица“, па ЕД „Нови Сад“, а трећи су били ЕД „Рума“.
У спортском риболову најбоље се пласирала екипа ЕД „Сремска Митровица“, друго 
место припало је Погону Врбац, а треће Погону Сента. Прво место у пливању
освојио је Миливој Стражмештер (Погон Кикинда), друго Стојан Станижан (ЕД 
„Зрењанин“), Дејан Чувардић (ЕД „Сомбор“), док је прво место у пливању за жене
освојила Антонија Бабић (ЕД „Зрењанин“), друго Невена Станков (ЕД „Зрењанин“), 
а трећа је била Клара Чолаковић (Управа Друштва). У тенису најбољи је био Иван
Б. Палковић из ЕД „Суботица“, друго место је припало Ђорђу Бероњи из ЕД „Рума“, 
а треће Владимиру Огњановићу из Управе Друштва. У преферансу прво место 
освојила је екипа ЕД „Зрењанин“, други су били из Погона Врбас, а трећи ЕД „Нови 
ССаССС д“.   

Са отварања Спортских сусрета

Пехари и медаље за најуспешније



сећању, да нам ово буде још један од 
оних дана којих се сећате са осмехом 
на лицу и добро расположени. Си-
гурни смо да она крилатица „важно 
је учествовати, а не победити“ управо 
краси наше такмичаре и да ћемо учи-
нити све да следеће године будемо још 
бољи, квалитетнији, бројнији и да ће 
осмеси наших запослених бити онај 
мотив који ће красити 39. игре Елек-
тровојводине – рекао је Владимир 
Плавшић, председник Синдикалне ор-
ганизације Електровојводине.

Отварајући Спортске сусрете за-
послених Електровојводине, директор 
Друштва др Тихомир Симић истакао 
је, да је поред добрих пословних ре-
зултата, неопходно неговати „у здра-
вом телу, здрав дух“, а посвећивањем 
рекреацији и спорту постајемо срећ-

нији и духовно богатији, што ће заси-
гурно допринети квалитетнијем живо-
ту нас и генерација које долазе.  

– Поносан сам што имам привиле-
гију да водим и будем директор ком-
паније, једне од водећих фирми у ју-
гоисточној Европи, у којој запослени 
упражњавају спорт и брину о свом 
здрављу, јер неговањем здравог тела и 
духа свакако се постижу и добри по-
словни резултати. Поред рекреације и 
спорта, данашњи дан пружа вам мо-
гућност да се дружите, а пошто такми-
чарски резултат није од велике важ-
ности, нека победи идеја, нека победи 
жеља да сви на крају 2012. будемо још 
бољи, да не изгубимо ниједног човека, 
да сви будемо здравији, срећнији, бо-
гатији за нове, младе генерације које 
долазе – рекао је директор Друштва др 
Тихоми Симић, пожелевши учесници-

ма Спортских сусрета успешан такми-
чарки дан.

Такмичења су протекла у спортској 
и фер атмосфери, а и дружења није не-
достајало. 

– Све је протекло по плану и утврђе-
ној сатници. Као што се види, учесни-
ци су задовољни и добро расположе-
ни, а сама организација је на завидном 
нивоу, било је потребно да се веома 
велики број дисциплина заврши у 
кратком временском року, што смо и 
ове године успели – рекао је један од 
организатора Миодраг Радаковић, за-
меник председника Одбора за стан-
дард и рекреацију радника Електро-
војводине.

В. Ог. – М. П.

21  �БРОЈ 468   АПРИЛ 2012

Одбојкаши

Шахисти

Фудбалери
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У оквиру Сусрета запослених 
2012. године, у суботу, 31. мар-
та, одржано је Треће коло спорт-

ског риболова лиге Електровојводине 
2012. Такмичење је одржано на кана-
лу у Бачком Петровцу, а организатор 
такмичења била је Синдикална орга-
низација Одржавања и услуга. 

Уз веома лепо и мирно време што се 
тиче ветра, риболоваци су се окупља-
ли до 8 сати, након чега је обављено 
отварање и извлачење стартних броје-
ва. Учесницима је остављено 90 мину-
та за излазак на писту и припрему за 
само такмичење. 

Такмичење се одвијало у периоду 
од 10.30 до 13.30 сати. Уз мирну воду, 
веома квалитетне писте и неколици-
ну посматрача, који су у миру шетали 
од почетка до краја писте и посматра-
ли, такмичари су ловили кедера, де-
верику и бодорку. Након завршетка 
такмичења, уследило је мерење уло-
ва од стране званичних судија, који 
су након краћег сабирања резулта-
та прогласили најбоље у Трећем колу 
лова рибе удицом на пловак. 

Екипно прво место освојио је По-
гон Сента, друго место ЕД „Сремска 

Митровица“, а треће Погон Врбас. 
Појединачни пласман укупно након 
сва три кола је био следећи: прво ме-
сто Радован Ђуркић из ЕД „Срем-
ска Митровица“ са 13.660 грама и 

три пласмана, друго место Њилаш 
Фриђеш из Погона Сента са 7.927 
грама и пет пласмана, треће место 
Мирослав Сремачки из Погона Вр-
бас са 7.167 грама и пет пласмана и 
четврто место Александар Мудрић 
из ЕД „Сремска Митровица“ са упе-
цаних 8.714 грама и седам пласмана. 
Ова четири такмичара ће наступати 
на предстојећим Сусретима дистри-
бутивних центара ЕПС-а у Кладову, 
који би требали да се одрже средином 
јуна и тамо ће покушати да остваре 
што бољи резултат за Електровојво-
дину. 

Након доделе признања најбољи-
ма, уследило је дружење уз закуску 
коју је организовала екипа домаћи-
на. Дружење је, наравно, организо-
вано на отвореном и у близини воде 
која опушта и смирује након напор-
не радне недеље, како то и доликује 
еколошкој секцији. Следећи сусрет, 
односно Прво коло у лову рибе уди-
цом на пловак, лига Електровојводи-
не 2013. заказано је за 2. јун у Панче-
ву на Тамишу. Риболовци, БИСТРО. 

В. Ог.

Детаљ са такмичења

�

ОДРЖАНО ТРЕЋЕ КОЛО ЛИГЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК

Учествовало је четрнаест екипа, а у укупном пласману најбоља је била екипа 
Сремске Митровице, друго место је заузела екипа Врбаса, а треће место су 
заузели риболовци из Сенте

Мање рибе него у прва два кола

Најбољи риболовци
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Да би што ефикасније инфо-
рмисали купце електричне 
енергије о свим значајним пи-

тањима од интереса за њих, посебно 
у периоду реформе енергерског сек-
тора и отварања слободног тржишта 
електричном енергијом, у Електро-
војводини је крајем марта, у сарадњи 
са Независним друштвом новинара 
Војводине, организована дводнев-
на едукација за новинаре. Том при-
ликом, представљене су им теме: ра-
чун за утрошену електричну енергију 
и РТВ претплату, попусти за купце, 
обустава електричне енергије, губи-
ци и крађе, механизми наплате, про-
изводња струје, обновљиви извори 
енергије, Закон о енергетици, Одред-
бе о општим условима испоруке елек-
тричне енергије и отворено тржиште 
електричне енергије.

– У овом тренутку, када се у секто-
ру енергетике приближавамо отворе-
ном тржишту електричне енергије и 
ми, и новинари јавних медија треба 
заједно да препознајемо нове трендо-
ве у овој области и да купца ставимо 
у фокус пословног партнера. То треба 
да радимо заједно. За купца је важно 
да буде добро информисан, да енер-
гију купује по најповољнијим цена-
ма и да буде енергетски ефикасан. У 
функционисању отвореног тржишта 
електричном енергијом сви треба да 
имају привилегију да бирају најбоље. 

Зато је наша жеља да едукујемо нови-
наре који могу у сваком тренутку да 
процене шта је најцелисходније за ку-
пца и његов интерес – истакао је др 
Тихомир Симић.

Директор Дирекције за трговину 
електричном енергијом мр Бранислав 
Радовић опширније је говорио о Та-
рифном систему за обрачун електри-
чне енергије, о обрачуну електричне 
енергије за домаћинства и попустима 
за купце. Наглашено је да је Тариф-
ни систем најзначајнији акт за обра-
чун, јер дефинише категорије купаца 
и групе и тарифне елементе, а доноси 
га Савет Агенције за енергетику. Об-
рачун домаћинства обухвата активну 
енергију, обрачунску снагу, накнаду 
за мерно место, ПДВ и РТВ претпла-
ту. Било је речи и о попустима у цени 
електричне енергије.

Шеф службе за претплатничке од-
носе у ЕД „Нови Сад“ Драган Тунгуз 
причао је о губицима и крађи елек-
тричне енергије, неизмиривању рачу-
на за утрошену електричну енергију, 
механизмима наплате, обустави ис-
поруке... Наглашено је да је проценат 
губитака у Електровојводини у 2011. 
износио 12,29%, што је за 1,15% мање 
у односу на 2010. Такође у прошлој го-
дини, у ЕД „Нови Сад“ неовлашћена 
потрошња је износила 120 милиона 
kWh, односно 707 милиона динара. 
Енергијом која је неовлашћено потро-

шена (украдена) могло се снабдевати 
26.473 домаћинства за годину дана. 

Водећи инжењер Сектора упра-
вљања Јан Клинко излагао је о про-
изводњи и производним капаци-
тетима за производњу електричне 
енергије, важности стратешког пла-
нирања, ценовних паритета и уважа-
вања енерго-економских показатеља 
код изградње производних капаците-
та, као и о новим и обновљивим из-
ворима енергије.

Водећи правник Сектора за правне 
и опште послове Реља Поповић гово-
рићи о Закону о енергетици и битним 
тачкама Уредбе о општим услови-
ма за испоруку електричне енергије, 
истакао је да су предвиђене казне за 
неовлашћено коришћење електричне 
енергије благе. Уз то, тужилац често 
одустаје од гоњења, ако се починилац 
„покаје“ или измири штету.

Руководилац Сектора за техничке 
послове продаје мр Жељко Бајић го-
ворио је о стварању амбијента за отво-
рено тржиште електричне енергије и 
функционисању на тржишту, при чему 
је истакао да су утврђени одговарајући 
рокови у вези стварања правног ам-
бијента за функционисање отвореног 
тржишта, а као учесници на тржишту 
електричне енергије наведени су ЕМС, 
ЕПС, Агенција за енергетику, произ-
вођачи, јавни снабдевачи, снабдевачи 
и повлашћени произвођачи електрич-
не енергије.

У току излагања, а и након тога, 
било је доста питања новинара, тако 
да је општи утисак да је овај семинар 
био врло користан и садржајан, а и 
предложено је да се овакви скупови 
организују чешће.

– Сигурно је да ће ово нама новина-
рима бити од велике користи за даљи 
рад. Са стручним људима из Електро-
војводине разменили смо теме које 
нам дo сада нису биле најјасније, тако 
да смо добили одличну полазну осно-
ву за будуће извештавање о овим те-
мама. Надам се да ће још бити оваквих 
сусрета – истакао је један од учесника, 
новинар Бете Дарко Шпер.

М. Ш.

ЕДУКАЦИЈА НОВИНАРА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ЕД
УКАЦ

И
ЈАДводневној едукацији присуствовало је петнаестак новинара јавних медија који иначе 

прате рад и пословање Електровојводине

Заједно до обавештеног купца
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Др Тихомир Симић и учесници едукације за новинаре 



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА24�

У препуној Свечаној сали Матице српске крајем марта одржан је солистички концерт сопранисткиње Маје 
Рељин Давидовић уз пратњу италијанског пијанисте Микела Д’Елије и ансамбла „Вила“. Концерт под називом 
„La Primavera“ поклон је Матице српске и Електровојводине грађанима Новог Сада и Војводине, а поводом 

доласка пролећа. Дебитантски наступ пред домаћом публиком, сопранисткиња Маја Рељин Давидовић започела је 
изведбом изворних српских песама са ансамблом „Вила“, подсећајући се заједничке сарадње која траје већ годинама, 
а потом је публика имала прилику да ужива у најлепшим италијанским аријама великана попут Масканија, Пучи-
нија, Ћилеа, Гоунода и Капуа.

Маја Рељин Давидовић је каријеру започела свирајући виолину и играјући фолклор, а потом је запажен и њен глас. 
У музичкој школи свирала је виолину и упоредо играла фолклор, где се исказала као добар вокални солиста. На 
једном етно фестивалу у Италији, њен дар је приметила оперска дива Катја Ричарели и позвала је Мају на свој мас-
терклас у Парми. Уследило је школовање на конзерваторијуму Ђузепе Верди и потврда талента младе Новосађанке 
у улогама Мими у „Боемима“ у Болоњи и Луси из опере „Просјаци“ која је изведена у Милану на конзерваторијуму 
„Ђузепе Верди“. Не заборављајући своје почетке и због љубави према етно музици, Маја је свој дебитански концерт 
пред домаћом публиком започела извођењем управо традиционалне српске музике.

Наш поздрав пролећу


