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С поносом можемо да констатујемо да је Електро-
војводина једина електродистрибутивна компанија 
у ЕПС-у која је прошле године имала губитке мање 
од планираних. Такође, наш понос је и чињеница да 
је степен наплате потраживања константно висок. 
Стога не треба заборавити да су напори електродис-
трибутивних компанија да би побољшале свој фи-
нансијски положај усмерени, пре свега, на оствари-
вање три основна циља: смањење губитака у разводу, 
повећање степена наплате потраживања и обезбеђи-
вање добре погонске спремности (ефективности ин-
вестирања, ефективности одржавања и управљања 
системом). Електровојводина је током протекле го-
дине постигла веома добре резултате у остваривању 
сва три наведена циља. 

У складу са Акционим планом ЕПС-а донетим 
2009. године, дефинисани су основни правци дело-
вања на смањењу губитака у Електровојводини, где 
се тај план реализује преко оперативних планова и 
тимова и дневно сагледава стање. Откривање не-
овлашћене потрошње (крађа струје) и ванредне кон-
троле мерних места, активности су које се у Електро-
војводини обављају двадесет и четири сата дневно.

Исто тако, однедавно смо и купцима на распола-
гању преко новог сервиса - Контакт центра. Зада-
так оператера Контакт центра је да примају захтеве 
и рекламације корисника, као и да купцима буду на 
услузи и да им дају све потребне информације. Циљ 
Електровојводине је да буде компанија која води ра-
чуна о својим корисницима, друштвеном и природ-
ном окружењу и обезбеђује добру будућност својим 
запосленима. С тим циљем, уводе се и прате стан-
дарди пословања у области дистрибуције и тргови-
не електричне енергије, и на тај начин обезбеђује да 
Електровојводина буде компанија препознатљива по 
услугама највишег квалитета.

Нови сајт је такође један од сегменета који мења 
визуру Електровојводине у јавности и један је од 
најзначајнијих искорака ка савременом пословању. 
Сајт је дефинитивно та карика у низу путем којег се 
у широј јавности ствара слика о нашем привредном 
друштву.Он је један од начина директне комуника-
ције са корисницима наших услуга у реалном време-
ну, а ангажовањем централног администратора пру-
жићемо и дневни квалитет наших услуга у јавности. 
Због свега побројаног, сајт дефинитивно има и стра-
тешки значај.

Све ово наведено је увертира за оно што нам не-
посредно следи – прослава Дана Електровојводине и 
промоција свега до сада урађеног.

М. П.

Нове визуре Електровојводине
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На седници, којом је председавао 
др Аца Марковић, председник 
УО ЕПС, образложено је да је ЈП 

ЕПС 2011. годину завршио са добитком 
од 26,8 милијарди динара, а у текућем 
пословању из пословних односа, добит 
је 11,2 милијарде динара.

Ратко Богдановић, помоћник дирек-
тора Дирекције ЕПС-а за економско- 
финансијске послове, објаснио је да је 
2011. година била једна од тежих у по-
словању ЕПС-а и да су на то највише 
утицале екстремене финансијске окол-
ности за пословање, као и ниска цена 
електричне енергије. Ипак, априлско 
повећање цене донело је додатних 18 
милијарди динара прихода. 

– И трошкови у 2011. години су по-
већани у односу на план, а куповина 
електричне енергије на слободном тр-
жишту већа је за три милијарде динара 

у односу на план и за милијарду више у 
односу на 2010. годину – рекао је Бог-
дановић. – Повећање цене и потрошње 
течних горива отежала је трошкове са 
две милијарде више у односу на 2010. 
годину, док је за одржавање издвоје-
но пет милијарди више од плана и две 

више у односу на 2010. годину. Ефекат 
књижења најновије процене вредности 
некретнина, опреме и земљишта види 
се и у амортизацији повећаној за седам 
милијарди динара.

На седници је усвојено мишљење 
Надзорног одбора ЈП ЕПС о усвајању 
консолидованих финансијских из-
вештаја. Чланови НО су предложили да 
пословодство ЕПС-а  добит остварену 
у финансијским  извештајима за 2011. 
годину распореди за покриће губитака 
пренесених из ранијих година и да се за 
то донесу одговарајуће одлуке и приба-
ви сагласност власника. 

Чланови УО ЕПС-а донели су и од-
луку о усклађивању аката привредних 
друштава, чији су оснивачи ЈП ЕПС и 
стратешки партнери, са Законом о при-
вредним друштвима.

Припредила: А.Ј.Р.

Упркос свим отежавајућим окол-
ностима, привредна друштва су 
наплатни задатак остварила са 

92,63 одстo, док је по основу фактури-
сане реализације достигнуто 95,35 од-
сто. Овакви резултати постигнути су у 
изузетно тешким условима, после зим-
ских месеци, веома високе потрошње, 
оптерећености система и ограничених 
могућности за појачан рад на напла-
ти. Зато резултати представљају вели-
ки успех свих привредних друштава 
на нивоу ЕПС-а, речено је на састан-
ку директора дирекција за трговину 
електричном енергијом привредних 
друштава за дистрибуцију електричне 
енергије.

– Респектабилан резултат који смо по-
стигли представља обавезу да до краја 

године у потпуности остваримо пројек-
цију наплатног задатка од 96 одсто, што 
с обзиром на априлски резултат није 
нереално. Очекујем да свако ПД напра-
ви детаљни акциони план наплате за 
текући месец, како бисмо тренд добре 
наплате наставили у жељеном правцу. 
Поред тога, уз даља настојања да ство-
римо партнерски однос са купцима, и 
да свима омогућимо највећи могући 
комфор за плаћање утрошене електри-
чне енергије, морамо брзо и ефикасније 
него до сада решавати проблем купаца 
са енормно великим дуговањима из ка-
тегорије „домаћинстава“. То су они који 
се нису одазвали ниједном нашем апелу 
да проблем решимо на обострану ко-
рист и задовољство. Тиме ћемо учини-
ти не само нашу компанију рентабил-

нијом, већ ћемо показати да уважавамо 
напоре већине купаца из ове категорије 
који редовно плаћају своје обавезе - ис-
такао је Животије Јовановић, директор 
Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију елек-
тричне енергије.

Како је рекао Милан Миросавље-
вић, директор Сектора за односе са 
јавношћу ЕПС-а, наплата у априлу 
2012. године је најбољи резултат од 
2008. године. Он је објаснио да са тим 
трендом треба наставити и у ходу ре-
шавати све проблеме који спречавају 
поједина друштва да постигну боље 
резултате у наплати. Тако ће мајска 
наплата бити јако важан показатељ и 
зато треба настојати да и она буде на 
високом нивоу.

Приредила: А. Ј. Р.

СА СЕДНИЦЕ УО ЕПСА 
И

З 
ЕП
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Управни одбор Електропривреде Србије  усвојио консолидоване финансијске 
извештаје ЈП ЕПС за 2011. годину

Усвојени финансијски извештаји  

Сва привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије остварила у 
априлу високе резултате у наплати електричне енергије. Ако се овај тренд 
настави, сви су изгледи да ће наплатни задатак за 2012. годину од 96 одсто бити 
реализован 

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

Рекордна наплата у априлу 

Седница УО ЕПС-а
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Сви који су имали прилику да виде 
како изгледа нови екстерни сајт 
Електровојводине сасвим сигур-

но ће бити задовољни урађеним. Нови 
сајт мења визуру Електровојводине у 
јавности и један је од најзначајнијих 
искорака ка савременом пословању. 
Због тога што ствара слику у јавности 
о нашем привредном друштву он има 
и стратешки значај, рекао је одмах на-
кон презентације новог сајта пред ме-
наџментом Електровојводине директор 

Друштва др Тихомир Симић.
Нови сајт Електровојводине ускоро 

ће бити стављен у употребу за најширу 
јавност. С обзиром на то да је прављен 
по најсавременијим дизајнерским и ин-
форматичко-технолошким стандарди-
ма, који су у примени и у свету очекује 
се добар пријем и код корисника. На 
новом сајту заједнички су радили ти-
мови Студија Санта 2Г и Радна група 
Електровојводине коју је именовао ди-
ректор Друштва.

– Израда сајта Електровојводине је 
успешно завршена. Сајт је у целини 

корпоративан, информативан и савре-
мен. Оптимализован је за све савреме-
не мобилне уређаје са осетљивим ек-
раном и навигационим тастатурама. 
Што се тиче административног дела, 
он омогућава руковођење свим стра-
нама на брз и директан начин и адми-
нистрацији омогућава брзо и флекси-
билно руковање, али и даље креирање 
– рекао је Драган Гуцунски из Студија 
Санта 2Г, задужен за систем-анализу и 
веб дизајн.

– Урадили смо сајт који ће бити на-
чин за брзу и ефикасну комуникацију 
са корисницима наших услуга – каже 
Роберт Колар, саветник директора 
Друштва и члан Радне групе Електро-
војводине, на чију иницијативу је поче-
ла израда нове Интернет презентације 
Електровојводине. – Презентација 
се састоји од 3 секције: „Привредно 
друштво“ где се види ко смо, шта смо 
и наша делатност. Секција „Медији“ 
садржи фото, видео и писани мате-
ријал за медије у виду саопштења. У 
„Корисничком сервису“ купци могу да 

виде постојеће стање своје потрошње, 
а како планирамо, ускоро ће моћи на 
тај начин и да плате утрошену елек-
тричну енергију. Увид у оно што инте-
ресује потенцијалног корисника сајта 
је ефикасније него до сада. Не постоји 
потреба за дуготрајним трагањем и ко-
рисник који има конкретну намеру да 
сазна оно што га интересује може то да 
уради најбрже и најдиректније. Што се 
тиче визуелног изгледа, нови сајт је ви-
зионарски, јер Електровојводина јесте 
дистрибутер електричне енергије, али 
је и покретач развоја енергетског сек-
тора, што је мисија и визија Елекро-
војводине – каже Колар.

– После шест месеци заједничког 
рада на новој веб презентацији Елек-
тровојводине сајт има потпуно нови 
дизајн. Ускоро ће уследити и проме-
на упутства Система квалитета које се 
односи на израду, измене и ажурирање 
интернет презентације Електровојво-
дине – каже руководилац Кабинета 
Маријана Цупаћ и председник Рад-
не групе за израду нове презентације 
Електровојводине. 

– После презентације урађеног, јас-
но је да ће нови веб сајт купцу пружи-
ти осећај комфора и добре перцепције. 
Ово је један од начина директне кому-
никације са корисницима наших услу-
га у реалном времену, а ангажовањем 
централног администратора пружиће-
мо и дневни квалитет наших услуга у 
јавности. Промоција сајта ће бити за 
Дан Електровојводине, а уз мајски ра-
чун у јуну купцима ћемо послати позив 
на коришћење.  Флајери са позивом за 
коришћење нашег новог сајта ће се на-
лазити и на наплатним местима Елек-
тровојводине, а дистрибуираћемо их и 
најмлађима, нашим будућим купцима, 
када са њима будемо обележавали Дан 
ЕВ на трговима, у седишту огранака – 
рекао је директор Електровојводине 
др Тихомир Симић најављујући актив-
ности које ће бити посвећене обележа-
вању Дана Електровојводине крајем 
јуна. 

А. Ј. Р.

ПОСЛОВОДСТВУ ДРУШТВА ПРЕЗЕНТОВАН НОВИ ИНТЕРНЕТ САЈТ

Када буде стављена у употребу, нова интернет презентација Електровојводине биће 
најбржи и директан начин комуникације са корисницима наших услуга. Осим новог 
изгледа, сајт ће бити прилагођен за коришћење на свим мобилним уређајима, а 
предстaвља искорак у стварању комплетније слике у јавности о Електровојводини

Нова слика ЕВ на интернету

Насловна страна новог сајта Електровојводине
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Директор Електровојводине др 
Тихомир Симић, у циљу на-
ставка досадашње успешне 

сарадње, недавно је посетио INEA - 
Институт за европске послове у Ди-
селдорфу. У разговору са председни-
ком тог еминентног иститута проф. 
др Јиргеном Грамкеом презентова-
ни су пословни резултати Електро-
војводине у 2011. години. Професор 
Грамке честитао је свим запослени-

ма и менаџменту Електровојводине 
на постигнутим врхунским резулта-
тима, а посебно директору Друштва, 
како на том резултату, тако и на на-
гради за најбољег менаџера Србије у 
2011. години. Договорено је да INEA 
институт, као координатор подржи 
и овогодишњи, шести по реду, Међу-
народни форум о обновљивим изво-
рима енергије. 

– Договорено је да, када следећи 
пут будемо посетили канцеларију 
Војводине у Бриселу, уприличимо и 
посету представништву INEA инсти-
тута за европске послове. То би била 
посета која ће додатно учврстити до-
садашњу дугогодишњу, врло успеш-
ну сарадњу на заједничким пројек-
тима који су од обостраног интереса, 
како за наш регион, тако и за INEA 
институт – каже директор Електро-
војводине др Тихомир Симић тим 
поводом.

Планирано је у другој половини 
ове године у Новом Саду буде одр-
жан састанак Управног одбора INEA 

института. Такође за другу половину 
године, планирана је и међународна 
конференција под називом „Развој-
ни и инвестициони процеси у југо-
источној Европи – нове могућности 
2012“ са посебним освртом на бу-
дућност енергетског тржишта у Ау-
тономној Покрајини Војводини и Ре-
публици Србији.

Уз подршку INEA института, како 
је планирано, биће организован и 6. 
међународни форум о обновљивим 
изворима енергије, који ће се тра-
диционално одржати у оквиру Дана 
енергетике у Новом Саду. Тај фо-
рум ужива подршку стручњака из 
области обновљивих извора енер-
гије на међународном нивоу, па ће и 
овогодишња подршка Института за 
европске послове учврстити опре-
дељење да је организација оваквих 
догађаја на европском нивоу потреб-
на Новом Саду како би се Војводина 
и Србија представиле Европи у нај-
бољем светлу.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДР ТИХОМИР СИМИЋ ПОСЕТИО INEA ИНСТИТУТ У ДИСЕЛДОРФУ

6

И ове године INEA институт из Диселдорфа подржаће организацију догађаја који 
имају за циљ унапређење енергетске ефикасности, која представља један од 
кључних принципа функционисања енергeтског сектора у целини. У агенди за 
подршку је и 6. Међународни форум о обновљивим изворима енергијe, који ће и 
ове године бити одржан у Новом Саду

Визија потврдила подршку

�

Директор Електровојводине др Тихомир Симић  и проф. др Јирген Грамк

� INEA - ЗБЛИЖАВАЊЕ
ЕВРОПСКИХ ЛИДЕРА 

Институт за европске послове INEA 
јје организација која постоји од 1995.
године. Циљ њеног оснивања, с једне 
стране, је европско приближавања
и међусобно упознавање европских
лидера, а, с друге стране, избегавање
или ублажавање већ постојећих
проблема и тензије међу европским
папапаппппп ртрр нерир ма.
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Основни напори електродис-
трибутивних компанија да 
би побољшале свој финан-

сијски положај усмерени су, пре све-
га, на остваривање три основна циља: 
смањење губитака у разводу, повећање 
степена наплате потраживања и обез-
беђивање добре погонске спремности 
(ефективности инвестирања, ефектив-
ности одржавања и управљања систе-
мом). Електровојводина је током про-
текле године постигла веома добре 
резултате у остваривању сва три наве-
дена циља. 

У складу са Акционим планом ЕПС-а 
донетим 2009. године, дефинисани су 
основни правци деловања на смањењу 
губитака у Електровојводини, где се 
тај план реализује преко оперативних 
планова и тимова и дневно сагледава 
стање. Откривање неовлашћене потро-
шње (крађа струје) и ванредне контро-
ле мерних места су активности које се 
обављају двадесет и четири сата днев-
но. 

− Електровојводина је донела и про-
грам смањења губитака за наредни де-
сетогодишњи период, где је планира-
но да губици са 12,25% у 2011. години, 
у 2020. години дођу на ниво техничких 
губитака од 8,25%. Значајније смањење 
губитака уследило је прошле годи-
не, када су губици смањени за 1,21% и 
на крају протекле године износили су 
12,23%, што представља најбољи ре-
зултат међу пет електродистрибутив-
них компанија ЕПС-а. Када се то пре-
веде у енергију, уштеда је 94.702 MWh, 
што је значајно допринело позитивном 
резултату пословања у прошлој години 
– каже др Петар Загорчић, заменик ди-
ректора и директор извршне функције 
за пословни систем.

Повећање степена наплате потражи-
вања свакако доприноси побољшању 
финансијског положаја електродис-
трибутивне компаније. Побољшањем 
наплате и онемогућавањем застаре 
потраживања избегнути су отписи 
потраживања од купаца. Истовреме-
но, побољшањем наплате значајно се 
смањује и дуг старији од 90 дана, тако 
да су по том основу смањени трош-
кови обезвређивања потраживања. 

Исто тако, откривена, фактурисана и 
наплаћена неовлашћена потрошња не-
посредно повећава приходе од испору-
чене електричне енергије. 

– Висок степен наплате је обезбедио 
добру ликвидност компаније, а тиме 
и могућност несметаног измиривања 
преузетих обавеза, како одржавања и 

изградње електроенергетских објеката 
и повећања погонске спремности, што 
је услов за поуздану испоруку електри-
чне енергије, тако и измиривања оба-
веза према добављачима, као и обавеза 
према држави – истиче мр Бранислав 
Радовић, директор Дирекције за трго-
вину електричном енергијом. 

Допринос позитивном финансијском 
резултату дало је и правовремено уту-
жење купаца који на време не изми-
рују обавезе за испоручену електричну 
енергију, као и покретање кривичних 
пријава ради наплате неовлашћене пот-
рошње. 

– У прошлој години, по основу покре-
нутих судских предмета, односно уту-
жења због дуга, наплаћено је око 800 
милиона динара, а сектори логистике 
огранака одмах по пријему обавештења 
о неовлашћеној потрошњи (крађи 
струје) од стране сектора за трговину, 
подносе кривичне пријаве са имовин-
ско-правним захтевима надлежним ор-
ганима МУП-а и тужилаштва и воде 
редовне поступке пред основним су-

довима ради наплате обрачунате не-
овлашћене потрошње. У току прошле 
године поднето је 3.607 таквих кривич-
них пријава – каже Синиша Пушкар, 
директор Дирекције за корпоративне 
послове.

Када се ради о смањењу губитака у 
разводу, упркос постигнутим резулта-

тима, потенцијал за даље смањење гу-
битака је велики. Планом пословања за 
2012. годину утврђени су губици у раз-
воду у износу од 1.159 GWh (изражено 
у процентима у односу на набављену 
енергију: 12,54%). Снижење губитка за 
1 процентни поен са 12,54% на 11,54% 
изражено вредносно (92,424 GWh, пом-
ножено са просечном набавном ценом 
од 3,9399 динара) износи више од 364 
милиона динара.

– Наведени ефекат огледао би се 
двоструко: финансијски резултат био 
би већи за наведени износ и средства 
на рачунима била би већа за наведени 
износ. Уколико би наведена уштеђена 
енергија била испоручена купцима, из-
мерена, фактурисана и наплаћена, на-
ведени ефекти били би већи (92,424 
GWh, помножено са просечном про-
дајном ценом од 5,659 динара) и из-
носили би више од 523 милиона ди-
нара – истиче директор Дирекције за 
економско-финансијске послове Иво 
Брајковић.

М. Ш.

�

Електровојводина је једина електродистрибутивна компанија која је прошле године 
имала губитке мање од планираних, а степен наплате потраживања је константно висок

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОМАЋИНСКИ ПОСЛОВАЛА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Одговорно пословање
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Директива Европске Уније и по-
знати план „20/20/20 до 2020“ 
неумитно и дубокосежно 

мењају електричну мрежу и делатност 
везану за производњу, пренос, дистри-
буцију и продају електричне енергије. 
Да би се остварили глобални циље-
ви које је ЕУ прописала (20% смањења 
емисије CO2, 20% повећања енергет-
ске ефикасности, 20% производње из 

обновљивих извора – и све то до 2020. 
године) и тиме обезбедила  што већа 
енергетска независност и поузданост 
напајања, дистрибутивна мрежа у блис-
кој будућности мораће да се прилагоди 
дистрибуираној производњи електри-
чне енергије масовних размера, омо-
гући раширену употребу обновљивих 
извора енергије и масовну примену во-
зила на електрични погон. Без приме-
не савремених технологија и решења, 
постојећа дистрибутивна мрежа неће 
бити у стању да ефикасно одговори на 
наведене изазове, односно неће бити у 
могућности да обезбеди ефикасну дист-
рибуцију електричне енергије. Мрежа 
која се гради за такву будућност, као 
и концепт свих технологија и софтве-
ра који је прате позната је под називом 
Smart Grids или као „интелигентне/па-
метне/напредне“ мреже. 

Једна од многих конференција која се 
у свету организује на ову тему је кон-
ференција „Smart Utilities Central & 
Eastern Europe 2012“, која се 15. и 16. 

маја одржала у Прагу, Република Чеш-
ка. Конференција представља најзна-
чајније тематско окупљање компанија 
за дистрибуцију електричне енергије 
из региона Централне и Источне Евро-
пе као што су ČEZ, SC Electrica, E.ON 
Czech Republic, Endesa, Enexis... Настала 
је проширењем  саветовања о примени 
«паметних» бројила електричне енер-
гије темама које су везане за проблема-

тику и концепт напредних мрежа. Циљ 
конференције је подизање нивоа знања, 
размена искустава и поспешивање раз-
воја и имплементације напредних мре-
жа. Конференцију је пратила и изложба 
уређаја, опреме и софтвера у предмет-
ној области.

Од еминентних стручњака из наве-
дених компанија и Европске Комиси-
је могло се чути шта је ново у области 
регулативе и легислативе коју доно-
си Европска Унија, који су практич-
ни резултати и запажања након првих 
пилот пројеката и већих инсталација 
напредног АМR система, каква се ди-
намика у реализацији елемената нап-
редних мрежа планира, који су про-
блеми и предлози за даља истаживања 
у овој области. Земље централне и ис-
точне Европе у истраживањема и при-
мени напредних мрежа заостају за 
скандинавским земљама, Немачком, 
Шпанијом, Италијом, али су врло ак-
тивне у намери да остваре поставље-
не циљеве о повећању енергетске ефи-

касности и поузданости, као и штедњи 
енергије. Спорију масовну примену 
AMR система оне виде и као један вид 
предности јер ће се избећи лутања и 
непотребна улагања услед недостатка 
прецизно специфицираних стандарда. 
Заједнички став је и да се дистрибутив-
не мреже будућности транформишу од 
пасивних у проактивне мреже услед 
уплива дистрибуиране производње и 
активне улоге купаца. Количина елек-
тричне енергије произведена од обно-
вљивих извора (пре свега променљи-
вих извора - ветрогенератора) која је 
у сталном порасту, доноси нове изазо-
ве које је потребно хитно решавати. У 
техничком погледу изнет је јединствен 
став да су информационе технологије 
и телекомуникације важан фактор 
оваквих комплексних мрежа. Истак-
нут је значај аутоматизације дистри-
бутивне мреже и опремање средњег 
и ниског напона прецизним мерним 
уређајима, што представља једну од 
базних компоненти Smart Grids мре-
жа. У домену телекомуникација нема 
алтернативе дигиталном начину пре-
носа података са великом пропусном 
моћи заснованом на IP комуникација-
ма. Оваква напредна инфраструкту-
ра мора бити праћена и савременим 
SCADA, DMS и OMS софтверима са 
новим функцијама, а чија се интегра-
ција базира на стандардима. Имајући у 
виду све што је на конференцији изне-
то, а такође и на основу разговора са 
присутним предавачима и излагачима, 
можемо донети закључак да је Елек-
тровојводина на почетку овог пута, 
али је кроз инсталисане пилот системе 
поставила исправне основе за њихо-
во ширење и масовну примену. Значај 
учешћа на оваквим скуповима је не-
процењив, јер омогућава упознавање 
са трендовима и достигнућима, као и 
размену мишљења са најутицајнијим 
дистрибутивним компанијама у реги-
ону што би требало да допринесе ус-
пешној имплементацији оваквих сис-
тема и у оквиру дистрибутивне мреже 
Електровојводине. 

Б. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕВ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ „SMART UTILITIES CENTRAL & EASTERN EUROPE 2012“ У ПРАГУ
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Подизање нивоа знања и 
размена искустава

Јасмина Мандић Лукић (Ентел), Небојша Ракочевић, Гордана Јовановић, др Тихо-
мир Симић, Братислава Радмиловић, Игор Срејић, Александар Цар (Институт 
„Михајло Пупин“)



9 

У Београду је крајем априла одр-
жана регионална конференција 
посвећена енергетском секто-

ру у југоисточној Европи, под нази-
вом „Одржива енергија за одрживу 
будућност“, где су се окупили водећи 
стручњаци домаћих и страних енер-
гетских компанија, државних институ-
ција, стручњаци за обновљиве изворе 
енергије, консултанти... Конференција 
се, у ствари, бавила највећим изазо-
вима са којима се енергетски сектор 
региона суочава, како би омогућио 
сигурно снабдевање региона електрич-
ном енергијом. 

Политика формирања цена електри-
чне енергије и даље је кључни фактор 
за изградњу одрживог енергетског тр-
жишта, док је у области трговања елек-
тричном енергијом потребна боља 
прекогранична сарадња, како би се 
обезбедило снабдевање.

Отварајући конференцију, саветник 
премијера Владе РС проф. др Петар 
Шкундрић је напоменуо да је енергет-
ски сектор прошле године имао про-
изводни раст од око три одсто, а енер-

гетске компаније су оствариле боље 
пословне резултате него икада. Он је 
констатовао и да су у области енерге-
тике успостављена стратешка партнер-
ства са многим земљама. 

У оквиру Панела 2 конференције 
„Изградња поуздане енергетске ин-
фраструктуре“, уводничар за тему 
„Повезивање обновљивих енергетских 
извора на електричну мрежу“ био је др 
Тихомир Симић, директор ПД „Елек-
тровојводина“. Он је истакао да су се 
до сада Електровојводини званично 
обратила 92 инвеститора са намером 
да добију информације о условима 
прикључења на дистрибутивни сис-
тем електричне енергије, а већина њих 
је започела процес припреме изградње 
електрана. Услови за израду техничке 
документације се издају по захтеву на-
длежног општинског органа у проце-
су исходовања локацијске дозволе, у 
складу са одредбама Закона о плани-
рању и изградњи и на основу тог до-
кумента може се приступити изради 
пројектно-техничке документације. 
По прибављању грађевинске дозволе 

стичу се услови за издавање одобрења 
за прикључење, које садржи све ин-
формације неопходне за реализацију 
прикључка.

– Домаћински однос унутар Србије 
и укупног енергетског сектора тре-
ба да развије своју инфраструктуру 
до тог степена да може да прими сва-
ки киловатсат произведене електричне 
енергије из било ког обновљивог изво-
ра. Активности које су у вези са овом 
темом пред нама дају нам наду да би 
ово требало да представља суштински 
стратешки интерес нас који живимо на 
овим просторима и то нема алтернати-
ву. А што се тиче Електровојводине, ту 
се активно ради на стварању услова за 
несметан прихват и пласман електри-
чне енергије произведене из обновљи-
вих извора и других малих електрана 
које се могу прикључити на дистрибу-
тивни систем – закључио је Симић.

Конференција је наставила са радом 
темама: „Трговина електричном енер-
гијом и политика цена“ и „Финанси-
рање енергетских пројеката“.

 М.Ш.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

�

Поузданост енергетске инфраструктуре у будућности зависиће од динамике и 
степена замене постојећих ТС и електромреже, као и од имплементације напредних 
технологија, истакао др Тихомир Симић, директор ПД „Електровојводина“

Одржива енергија за одрживу 
будућност

БРОЈ 469   МАЈ 2012

Директор Тихомир Симић  говори на конференцији у Београду
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АПРИЛУ 2012. ГОДИНЕ

Eлектроенергетска ситуација у ап-
рилу била је добра и није било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије, нити је било напонских 
редукција на ТС 110/x kV. Такође, хи-
дролошка ситуација у овом месецу је 
била добра. Дотоци река су били на 
планираном нивоу и производни ка-
пацитети су радили на нивоу биланс-
ног режима рада.

– Прва четири месеца текуће годи-
не карактерише смањење потрошње 
електричне енергије за 2,42 одсто у од-
носу на исти период прошле године, 
односно смањење од 4,03 одсто у одно-
су на билансне количине. Што се тиче 
стања дистрибутивног система Елек-
тровојводине, можемо констатовати 
да је током априла систем радио ста-
билно и без већих проблема. Број тзв. 
погонских догађаја на месечном нивоу 
у односу на исти период из претходне 
године био је на очекиваном нивоу, 
каже Звездан Крунић, шеф Службе за 
планирање и анализу погона у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма Дирекције за управљање у Управи 
Друштва. 

ЗНАЧАЈНИЈИ 
„ПОГОНСКИ“ДОГАЂАЈИ
Рецимо, четрнаестог априла, у 5:46 

сати, услед деловања дистантне зашти-
те и неуспешног рада локалне аутома-
тике, без напајања електричном енер-
гијом остала је комплетна ТС 110/20 
kV „Зрењанин 3“. Купци са конзумног 
подручја ове ТС били су без напајања 
електричном енергијом 126 минута.

Осамнаестог априла, у 6:38 сати, ус-
лед деловања прекострујне и земљос-
појне заштите због квара на прекидачу 
и пробоја четири проводна изолатора 
у 20 kV изводној ћелији ,,Нова Пазова 
2“ у ТС 110/20 kV „Нова Пазова“, ис-
пао је из погона ЕТ 110/20 kV, број 2. 
Купци са већег дела конзума овог ЕТ 
„напојени“ су преко алтернативних 
праваца и били су без напајања елек-
тричном енергијом 55 минута, док су 
купци са дела конзума који се напаја 

преко 20 kV извода ,,Водовод“ били без 
напајања 363 минута.

Крунић додаје да је током апри-
ла број крађа и оштећења елемена-
та дистрибутивног система Елек-
тровојводине и пратеће опреме био 
нешто мањи него током марта: 

– Овом приликом ћемо поменути 
само један случај, какав до сада није 
забележен и који актуелизује нови 
безбедносни аспект целе ове пробле-
матике, која је до сада посматрана 

готово искључиво кроз призму ма-
теријалне штете која се чини Електро-
војводини и кроз прекиде у напајању 
купаца електричном енергијом.

Овога пута, наиме, директно су уг-
рожени наши запослени: 11. апри-
ла у 12:30 сати, од стране ПДЦ Нови 
Сад обавештен је ДДЦ ЕВ да је при-
ликом завршетка планираних радо-
ва на 20 kV, изводу ,,Лединци“, из ТС 
110/35/20 kV „Нови Сад 1“ констато-
вано да је украдено преносно заштит-
но уземљење које је било постављено 
на далеководу, иза линијског раста-
вљача ЛР-179. Уземљење је украде-
но за време трајања радова(!), чиме 
је безбедност радника који су ради-

ли на далеководу била изузетно угро-
жена. На сву срећу (овог пута), све је 
прошло без последица.

КРЕТАЊЕ ПОТРОШЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У априлу 2012. године, према ди-

спечерским подацима, преузето је из 
система - 686 GWh (повећање од 1,26 
одсто у односу на исти период претхо-
дне године, односно смањење од 4 од-
сто у односу на билансне количине). 

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.309 МW 
(повећање од 4,47 одсто у односу на 
регистровану вршну снагу из претхо-
дне године у истом периоду). Дистри-
бутивни купци преузели су 641 GWh, 
што је за 1,39 одсто више у односу на 
исти период претходне године. Ди-
ректни купци преузели су 46 GWh, 
што је мање за 0,59 одсто у односу на 
исти период из претходне године. 

Средња дневна температура у апри-
лу 2012. године била је 13,0оС, што је 
за 0,2оС ниже од средње дневне тем-
пературе забележене у истом месецу 
претходне године, додаје Крунић.

М. Ч.

Мада је број крађа и оштећења био нешто мањи него у марту, десио се опасан 
преседан: за време трајања радова на изводу „Лединци“ украдено је преносно 
заштитно уземљење са далековода, чиме је опасно угрожена безбедност радника! - 
Систем радио стабилно

У току рада – крађа уземљења!
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Ова година почела је изузетно 
непријатно за дистрибутере и 
мрежу. У току фебруара, по-

дсетимо, дошле су веома ниске темпе-
ратуре, и до -30ºC, што је имало за по-
следицу повећање потрошње и висока 
оптерећења на елементима мреже и по-
стројењима. Због пре свега квалитет-
но урађених ремоната у 2011. и конти-
нуираних улагања у мрежу, ипак није 
било већих проблема у одржању конти-
нуитета испоруке електричне енергије.

– Нажалост, због недостатка енергије, 
морала се смањити потрошња електри-
чне енергије код средњонапонских пот-
рошача, што је и учињено и врло брзо 
Електровојводина је довела потро-
шњу на свом подручју у нормалне ок-
вире. Завршетком изградње новог Ди-
спечерског центра, Електровојводина 
је континуирано пратила оптерећење 
система и врло брзо вратила испоруку 
електричне енергије у нормалне окви-
ре, како би систем издржао притисак 
високе потрошње - сазнајемо од Паве-
ла Зиме, директора Дирекције за упра-
вљање у Управи Друштва. 

По његовим речима, припреме за 
овогодишњу ремонтну сезону почеле 
су још крајем прошле године, доноше-
њем Плана редовног и инвестиционог 
одржавања, као и доношењем усагла-
шеног Плана искључења објеката 110 и 
35 kV. Планове искључења 20(10) и 0,4 
kV, доносе огранци током ремонтне се-
зоне. Објекти 110 и 35 kV се, по нашим 
процедурама, ремонтују сваке године, 
20 kV објекти и мрежа сваке друге, а 0,4 
kV мрежа - сваке четврте године.

ШТА ЈЕ ПЛАНИРАНО
– Након 2010. године, кад смо има-

ли погоршања погонске спремности, 
Технички стручни савет је на свом 60. 
састанку донео одлуку да се средства 
намењена за одржавање мреже за сле-
дећу годину повећају. За редовно одр-
жавање планиран је утрошак средстава 
од 650 милиона динара, а за инвести-
ционо одржавање планирано је да се у 
току 2012. године утроши 600 милиона 
динара (укупно милијарда и 250 мили-

она динара). Нажалост, већ смо морали 
да урадимо ребаланс, тако да је тренут-
но за утрошак на одржавање планира-
на једна милијарда и 129 милиона дина-
ра. Ипак, и то је за 229 милиона динара 
више него што је планирано у односу на 
претходну годину, односно 500 мили-
она динара више од 2010. године, каже 
Зима.

У току ове године завршавамо са за-
меном малоуљних прекидача 20 kV ва-
куумским прекидачима - у ТС 110/20 

kV са класичним ћелијама, као и замену 
истих у три ТС са извлачивим ћелијама. 
Ово улагање елиминисаће проблем са 
отказима прекидача 20 kV, који су често 
имали за последицу испаде енергетских 
трансформатора 110/20 kV. Не смемо 
заборавити ни уградњу 29 земљоспој-
них прекидача током 2010. године, који 
значајно елиминишу испаде 20 kV ваз-
душне мреже. А у току прошле године 
замењено је 130 мерних трансформа-
тора 110 kV новонабављеним. Тако смо 
елиминисали испаде ових елемената. У 
току 2012. године биће набављена још 
једна количина мерних трансформа-
тора, како бисмо елиминисали непо-
уздане елементе у постројењима 110 kV. 
Планирано је улагање и у објекте 35/х 

kV, јер ће 35 kV мрежа, још један пери-
од, бити активна у нашој мрежи (пла-
нира се замена прекидача, заштитних 
релеја, увођење даљинског управљања 
у ТС 35/х kV).

УЛОЖЕНО СЕ БРЗО ИСПЛАТИ
– У току ове године, из средстава ин-

вестиционог одржавања, планира се да 
се највише уложи у 20 kV мрежу која 
највише утиче на погонску спремност, 
односно у току 2011. године највише 
испада је било управо на СН мрежи. 
Планира се реконструкција далеково-
да средњег напона и замена каблова 
старе конструкције. Набављена је од-
ређена количина термовизијских каме-
ра за превентивно одржавање објека-
та 20(10) kV, а покренут је и тендер за 
набавку реклозера за уградњу у 20 kV 
мрежу - у Плану аутоматизације СН 
мреже, додаје Павел Зима.

Прошла година била је са много мање 
испада и са бољом погонском спрем-
ношћу. Ово је показатељ да се уложена 
средства у ремонте и мрежу врло брзо 
оправдавају. Да бисмо погонску спрем-
ност подигли на ниво најбољих европ-
ских дистрибутера, морамо и даље ула-
гати у ремонте и мрежу. Овде свакако 
треба напоменути акутан проблем, а то 
је - недостатак инжењера, техничара и 
монтера у експлоатацији и управљању. 
Послови експлоатације се повећавају, 
а број извршилаца је све мањи. Део за-
послених одлази у пензије, а на њихо-
ва места, због ограничавања броја за-
послених, не примају се новозапослени. 
Искусни монтери одлазе и не преносе 
своја знања на млађу генерацију.

– Крајем прошле године, уведен је у 
експлоатацију и програмски пакет Total 
observer, који би требало да помогне 
оптимизацији управљања, одржавањем 
у техничком делу фирме, као и смањењу 
утрошка средстава у експлоатацији од-
носно за одржавање. Програмски пакет 
пружа могућност праћења одржавања у 
целој фирми и омогућава менаџменту 
доношење правих одлука, истиче наш 
саговорник.

М. Ч.
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За овогодишње редовно и инвестиционо одржавање, после ребаласа, планирано 1,129 
милијарди динара, што је за 229 милиона више у односу на План за 2011, а за 500 милиона 
динара више него у 2010. години

ПОЧЕЛА РЕМОНТНА СЕЗОНА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Више новца за одржавање 
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Електровојводина је у Јазачком 
Прњавору код Јаска, у општини 
Ириг, изградила и почетком маја 

пустила у рад трафостаницу 20/0,4 kV, 
типа ЕВ-3 са енергетским трансформа-
тором 20/0,42 kV, 250 kVA и прикључ-
ним кабловским водовима 20 kV укуп-
не дужине 1.675 метара.

Као друштвено одговорна компанија, 
Електровојводина је сопственим сред-
ствима изградила овај значајан енергет-
ски објекат, чиме су побољшане напон-
ске прилике и поузданост у напајању 
купаца електричном енергијом у Јазач-
ком Прњавору, насељу Јазак, делу на-
сеља Врдник, као и у манастиру у Јазач-
ком Прњавору. Вредност инвестиције је 
око 7 милиона динара. 

−Тренутно, ПД Електровојводина на 
територији АП Војводине реализује са 
локалном самоуправом и Градом Но-

вим Садом више од 60 пројеката, укуп-
не вредности око 900 милиона динара. 
Реализација ових пројеката предста-
вља приоритет са којим ПД Електро-
војводина обезбеђује услове за дина-
мичан развој инвестиција у привреди, 
као и изражавање бриге о унапређењу 
инфраструктуре и побољшању усло-
ва живота свих грађана у АП Војводи-
ни. У неколико насеља општине Ириг 
препознали смо проблеме у недовољ-
но изграђеној инфраструктури, а сли-
чне иницијативе долазиле су нам и од 
стране посланика Скупштине Војводи-
не и одборника Општине Ириг, тако да 
је и ова инвестиција резултат заједнич-
ке сарадње. Ниво напона од 20 kV, који 
смо обезбедили, значи и могућност раз-
воја локалне инфраструктуре, као и 
развијања мале привреде овог краја – 
изјавио је на отварању ове трафостани-

це директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић.

Директор Дирекције за планирање 
и инвестиције Електровојводине мр 
Ненад Станковић истакао је да се, 
поред поузданости у снабдевању ку-
паца електричном енергијом, овом 
инвестицијом стварају и предусло-
ви за обезбеђивање двостраног на-
пајања насељених места Врдник, Ја-
зак и Мала Ремета, када се пређе на 
напајање Врдника са 10 kV на 20kV, 
што је планирано за наредну годину.

Свечаности поводом пуштања у 
рад трафостанице у Јаску, општина 
Ириг, присуствовала је и посланица 
Скупштине АП Војводине из Ирига 
Марија Радојичић. Она се том при-
ликом захвалила Електровојводини 
што је препознала проблеме грађана 
овога краја. Председник Скупштине 
општине Ириг Владислав Илкић ре-
као је да је енергетска инфраструкту-
ра била један од горућих проблема за 
грађане овог дела Срема, а то је зах-
ваљујући Електровојводини прева-
зиђено.

М.Ш.
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ПОД НАПОНОМ НОВА ТРАФОСТАНИЦА У ЈАСКУ КОД ИРИГА

Трафостаница изграђена сопственим средствима Електровојводине, а вредност 
инвестиције износи око седам милиона динара. Тиме су побољшане напонске 
прилике и поузданост у напајању купаца овог дела Срема

За квалитетнији живот грађана
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Са отварања трафостанице

� ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ
„КРУШЕДОЛАЦ“

Електровојводина је, такође на подручју општине Ириг, крајем прошле године 
сопственим средствима изградила ЕЕО за електрификацију избегличког насеља 
„Крушедолац“ у Крушедолу. Изграђен је мешовити вод 20 kV и 0,4 kV дужине 710 
метара, нова стубна трафостаница 20/0,4 kV са енергетским трансформатором 250 
kVA и надземна нисконапонска мрежа дужине 806 метара. Завршетком изградње
ове енергетске инфраструктуре, омогућена је даља изградња, како је планирано, 
90909099999  стамбених објјеката за трар јнј о збрир њавање избеглицац .

Марија Радојичић, др Тихомир Симић 
и Владислав Илкић
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Контакт центар Електровојводи-
не почео је са радом 24. априла, а 
његова основна делатност је пру-

жање информација корисницима ус-
луга „Електродистрибуције Нови Сад“, 
као и пријем рекламација. Радно време 
Контакт центра је од 7 до 22 сата рад-
ним данима, а викендом и државним 
празницима се не ради и тада се сви 
улазни позиви ка Контакт центру пре-
усмеравају на портирску службу која 
их упућује ка дежурном диспечеру. За-
послени су обавезни да се у контакту са 
корисницима услуга придржавају упут-
ства и принципа пословне комуника-
ције и понашања, кодекса пословног 
облачења и изгледа радног места које је 
дефинисало Друштво. У односу са ко-
рисницима услуга, запослени Контакт 
центра треба добро да познају проце-
дуру рада Друштва, да буду добро ин-
формисани, да поштују потребе купца, 
али и да поседују високу фрустрациону 
толеранцију, имају способност акти-
вног слушања и тимског рада. Такође, 
од њих се очекује да у разговору са ко-
рисницима услуга буду пријатни и ефи-
касни у решавању насталог проблема.

Као неопходан предуслов за несметан 
почетак рада Контакт центра, инстали-
сан је неопходан софтвер, прилагођен 
за рад телефонске централе, потом су 

за рад обучени оператери и запослени 
у Огранку ЕД „Нови Сад“ и снимљене 
су говорне поруке. Задатак оператера 
Контакт центра је да примају захтеве и 
рекламације корисника и дају потреб-
не информације у складу са Упутством 
о раду оператера, као и да извршавају 
све послове које им повери супервизор 
Контакт центра и вођа смене. Од њих се 
очекује да буду максимално професио-
нални, да ефективно и ефикасно оба-
вљају свој посао, као и да корисницима 

пруже сваку врсту информација која 
је у њиховој одговорности. Треба да се 
придржавају стандарда пословног по-
нашања и пословног угледа, као и стан-
дарда за изглед радног места. 

За потребе имплементације Контакт 
центра, Електровојводина је образова-
ла тим од десет оператера који раде у 
две смене – пет у једној и пет у другој 
смени. Тим оператера који је задужен 
да даје тачне и правовремене инфор-
мације купцима чини Ђорђе Марђе-
лошки, вођа смене, Јована Буцало, вођа 
смене, Маја Гале, вођа смене, Јелена 
Ћућа, оператер, Вишња Томић, опера-
тер, Јелена Врањеш, оператер, Наташа 
Дубајић, оператер, Јулијана Петковић, 
оператер, Мартина Чавић, оператер и 
Лепа Хасанагић, оператер.      

Визија Електровојводине је заузи-
мање лидерског места у делатности 
дистрибуције електричне енергије. 
Циљ Друштва је да буде компанија која 
води рачуна о својим корисницима, 
друштвеном и природном окружењу 
и обезбеђује добру будућност својим 
запосленима. С тим циљем, уводе се и 
прате стандарди пословања у области 
дистрибуције и трговине електричне 
енергије, и на тај начин се обезбеђује 
да Друштво буде компанија препозна-
тљива по услугама највишег квалитета. 

М. П. 

Радно време Контакт центра је од 7 до 22 сата радним данима, а викендом и државним 
празницима улазни позиви ка Контакт центру преусмераваће се на портирску службу. 
Формиран је тим од десет оператера који раде у две смене – пет у једној и пет у другој 

КОНТАКТ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ПОЧЕО СА РАДОМ

Ближи купцима
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Оператери на задатку

Јулијана Петковић, Наташа Дубајић, Маја Гале, Јована Буцало, Виолета Бојанић 
и Мартина Чавић
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У октобру прошле године је пуш-
тен у пробни рад програм за на-
предну комуникацију са купци-

ма. Овај програм омогућава купцима 
регистрацију за бесплатан пријем оба-
вештења путем СМС поруке и/или 
електронске поште. Купци су врло 
брзо прихватили нови сервис и број 
корисника се свакодневно увећа-
ва. До сада је укупно регистровано 
око 1.200 корисника путем поставље-
ног  банера на екстерном сајту www.
elektrovojvodina.rs. Са априлским ра-
чуном, послати су и штампани реклам-
ни флајери који обавештавају купце 
о овом сервису, тако да је већ повећан 
број пријава за бесплатно обавешта-
вање путем СМС-а и електронском по-
штом. У току протеклих дана за понуђе-
не сервисе, дневно се регистровало и до 
тридесетак нових корисника. 

– Анализа пријављених корисника 
преко веб портала Електровојводине 
показује да је око 55% корисника сер-
виса одабрало да обавештења примају 
електронском поштом, док око 40% 
њих пријавило да их примају и путем 
СМС-а и електронске поште, а око 5% 
њих се определило да буду обавеште-
ни само путем СМС-а. Ова анализа 
показује да обавештења послата путем 
СМС-а морају да буду врло рестрик-
тивна, односно корисна и малобројна 
јер су купци свакодневно под притис-
ком рекламних СМС порука које их 
више узнемиравају него што им кори-
сте – наводи Богдан Гашовић, главни 
инжењер Дирекције за трговину елек-
тричном енергијом.

Гашовић каже да су однедавно по-
нудили и регистрацију купаца за при-
мање бесплатних обавештења путем 
СМС-а и електронске поште и на бла-
гајнама Електровојводине. На овај на-
чин, купцима, који  имају мобилни те-
лефон а не користе интернет, омогућен 
је приступ овом сервису. 

– Купци који се региструју за оба-
вештавање путем електронске поште 
по завршеном обрачуну добијају рачун 
у електронском облику у ПДФ формату, 
идентичан оном који ће касније у штам-

паном облику добити путем поште. На-
дамо се да ћемо ускоро имати и правни 
основ да купцима електричне енергије 
који желе да примају рачун у електрон-
ском облику оставимо могућност да се 
добровољно одрекну штампаног при-
мерка рачуна. Смањењем броја штам-

паних рачуна Електровојводина би мо-
гла да уштеди значајна средства која се 
троше на штампу и доставу штампаних 
рачуна а истовремено, то би био добар 
корак ка заштити животне средине – 
каже Гашовић.

Електровојводина је поред једно-
смерног СМС сервиса (који је  бес-
платан) пустила у рад  и СМС сервис 
двосмерне комуникације са купцима 
електричне енергије, путем кога ку-
пци могу да добију информације на 
сопствени захтев. Сваки купац може 
слањем поруке у предефинисаном 
формату на број телефона 1122, са 
било које мреже мобилне телефоније у 

Србији, добити информацију о износу 
последњег рачуна или износу укупног 
дуга. Уколико се укаже потреба или на 
захтев купаца може се проширити број 
информација које се достављају на овај 
начин. Цена једне поруке је 5 динара + 
ПДВ.

Формат поруке за информацију о из-
носу последњег рачуна коју треба пос-
лати на број 1122 је: RAC ED BROJ, док 
је формат поруке за информацију о из-
носу укупног дуга коју треба послати 
на број 1122 : DUG ED BROJ.

– Ми смо у Дирекцији за тргови-
ну електричном енергијом задовољ-
ни што су купци електричне енергије 
препознали  понуђене  сервисе као ко-
рисне, тако да ћемо и убудуће водити 
рачуна о потребама и жељама купаца 
и понудити им још шири спектар ко-
рисних информација – закључио је Га-
шовић. 

В. Ог.

Седам месеци рада програма за напредну комуникацију са купцима допринело је 
да се у току протеклих дана, за неки од понуђених сервиса, дневно се пријави и до 
тридесетак нових корисника захваљујући рекламирању сервиса летком уз рачун

Из дана у дан све више корисника
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ЗА РЕГИСТРОВАНОГ КУПЦА БЕСПЛАТНА ОБЕВЕШТЕЊА  СМСОМ И ИМЕЈЛОМ
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По усвојеном Акционом плану за 
смањивање губитака електрич-
не енергије (ЕЕ) у 2012, Огранак 

„ЕД Суботица“ планира да их на крају 
ове године смањи за додатних 0,65 одсто 
и оствари ниво губитака од само – 11,91 
одсто!

– Знајући шта је један од централ-
них пословних приоритета Привредног 
друштва као целине, као и овог огран-
ка, максимално смо се посветили зацр-
таном циљу и све своје активности пре-
усмерили да задржимо добар тренд из 
претходне године. Наиме, на крају 2011. 
ЕД „Суботица“ је била прва по оства-
рењу задатка на пољу смањења губита-
ка ЕЕ, а просек за овогодишња три ме-
сеца је јако добар. Тренд даљег смањења 
губитака је задржан, тако да смо ми, у 
односу на задатак, сада пребацили ост-
варење за око 2,5 пута. Без лажне скром-
ности, то је изузетан резултат! Морам 
истаћи да је до тога било тешко доћи и 
да су сви надлежни, као тим, свакоднев-
но радили, анализирали и допринели 
оваквим резултатима, истиче мр Игор 
Срејић, тамошњи извршни директор за 
технички систем.

Да би се ови резултати остварили, како 
сазнајемо, рађене су интензивне, сис-
тематске контроле мерних места. Да би 
откривање неправилне потрошње било 
што успешније, контроле се обављају 
и у поподневним часовима, а добар ус-
пех се постиже и контролом за викенд. 
Контроле се спроводе на основу анализе 
резултата Програма за праћење билан-
са токова енергије и прегледом мерних 
места у дистрибутивним трафо-рејони-
ма који имају велике губитке у више уза-
стопних обрачунских периода. 

– Кад је у току већа акција контроле, 
отклањање субјективног утицаја мон-
терских парова остварује се тако што се 
монтери из једне организационе целине 
шаљу у другу, на контролу мерних места. 
Наравно, овакав вид циљаних контро-
ла, чији се детаљи до последњег момента 
чувају у тајности, присутан је од првих 
дана примене Акционог плана.Током 

читаве прошле и почетком ове године 
појачана је и контрола купаца са мерним 
групама. Контролним инструментом 
ЗЕРА систематски се проверавају мер-
на места; на местима где се открије не-
правилност издајемо ванредни обрачун, 
прича наш саговорник.

Чујемо да су само до априла 2012. го-
дине детаљно преконтролисана 63 ве-

лика купаца, а код доста њих је рађено и 
контролно очитавање (као вид сумње, уз 
примену тзв. варничара). У овом огран-
ку наводе и да су један монтерски пар ус-
пели да опреме лаптоп рачунаром и оп-
тичким читачем, а почели су и редовну 
контролу SAGEM бројила, после прове-
ре журнала у самом бројилу: код сумњи-
вих случајева замењују или измештају 
бројила. 

– Прошле године смо, тако, изместили 
443 мерна места код најсумњивијих пот-
рошача, а тренутно радимо на завршет-
ку контроле, иначе јако проблематичне 
Цељске улице, каже мр Срејић.

Континуиране су и акције контроле 
укупног мерења у дистрибутивним тра-
фостаницама где су, након довођења у 
исправно стање мерења у циљаним тра-
фо-рејонима, активности настављали 

и на осталим трафостаницама. Овде је 
потпуно јасно: само константним при-
суством код купаца електричне енергије, 
контролама и дочитавањем се може нап-
латити кумулативни кWh.

– Овим акцијама смо тамо постигли да 
се губици за прва три месеца, са 18,55 од-
сто у 2010. смање на 15,74 одсто у 2012. 
години. Све што сам навео је тек један 

мали сегмент свега што радимо у Огран-
ку „ЕД Суботица“, од првих дана помену-
тих зацртаних циљева пословне полити-
ке. Ми већ сада имамо конзуме ТС 110/x, 
где имамо ниво губитака на годишњем 
нивоу тек мало већи од техничких гу-
битака. Циљ нам је да то постигнемо на 
читавом конзумном подручју. Све ово 
показује да је тешко, али могуће и оства-
риво победити у трци са неовлашћеним 
коришћењем електричне енергије. Та 
трка стално траје; она се наставља, али је 
зато најбитније имати стручне и лојалне 
људе који неће застати при првој потеш-
коћи, већ ће истрајавати и бити носио-
ци чињења да дају што већи допринос, 
како би Електровојводина била и остала 
лидер у области смањења губитака ЕЕ, с 
поносом додаје мр Срејић. 

М. Ч.

У претходној години, свакодневним интензивним радом у Огранку на северу АПВ „освојили“ прво 
место у овом важном пословном задатку, а планирају да ове године тај резултат буде још бољи!

ЕД „СУБОТИЦА“: НАЈУСПЕШНИЈИ У СМАЊИВАЊУ ГУБИТАКА

Мр Игор Срејић

Систематске контроле – 
изузетан резултат
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На подручју Огранка „Елек-
тродистрибуција Панчево“, 
у Месној заједници Војло-

вица, на дистрибутивним стубови-
ма „Електровојводине“ неовлашћено, 
без техничких услова, без сагласности 
и мимо сваке процедуре постављена је 
мрежа кабловског оператера са којим 
Електровојводина годинама сарађује.

Таква мрежа, осим што је поставље-
на потпуно илегално, онемогућава 
приступ монтерским екипама Елек-
тровојводине при обављању свако-
дневних послова, али угрожава и 
њихову безбедност. Кабловском опе-
ратеру СББ Електровојводина је више 
пута скретала пажњу на овај проблем, 
али нажалост, до сада ништа није 

урађено како би се ова озбиљна не-
правилност исправила. Зато се Елек-
тровојводина обратила надлежној 
инспекцији, а била је приморана и да 
подигне кривичну пријаву правосуд-
ним органима како би се омогућило 
да наша електронергетска дистрибу-
тивна мрежа функционише како тре-
ба. 

Електровојводина ће и даље инсис-
тирати на строгом поштовању зако-
нитости и на заштити интереса свих 
купаца електричне енергије које снаб-
дева. Супротстављање оваквим поја-
вама је трајно опредељење за очување 
електроенергетског система и у инте-
ресу је свих грађана.

А. Ј. Р.

Кабловска мимо процедуре 
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КАБЛОВСКИ ТВ ОПЕРАТЕР НЕОВЛАШЋЕНО НА СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

�

Као и ранијих година, Синдикал-
на организација Електровојво-
дине ће, уз активно учешће Од-

бора за рекреацију, рехабилитацију и 
спорт, допринети спровођењу превен-
ције радне инвалидности, рекреације 
и рехабилитације – по донетом Про-
граму за 2012. годину. Заинтересовани 
запослени у Друштву пријављивали 
су се, рецимо, за боравак у Врњачкој 
бањи, до 20. априла код својих главних 
повереника у огранку /погону, како би 

се њихови спискови на време достави-
ли у Централу Синдиката. За остале 
дестинације, пожељно је распитати се. 

Ово сазнајемо из разговора са пред-
седником СО Владимиром Плав-
шићем, а детаљи о овој теми могу се 
прочитати и на насловној страни ин-
терног сајта (Синдикат):

– По поменутом Програму, од апри-
ла до октобра, у разним бањама бора-
ви или ће бити упућено више од 400 
колегиница и колега. Рецимо, 102 за-

послена ће бити упућена на превен-
цију у Рафаиловиће (Црна Гора), у две 
смене, баш као и на Јахорину (БиХ).

Плавшић додаје да ће се наставити 
пракса размене запослених са синди-
катом из Темишвара, на бази реци-
процитета (договорен је број од 16 
радника). Он каже да ће и са колега-
ма из синдиката из Сегедина и ове го-
дине бити настављена сарадња – раз-
мена предвиђа да 45 запослених из 
Друштва буде упућено у Морахалом. 

За рехабилитацију је планира-
но укупно 100 запослених, а њихо-
ва рехабилитација ће се одвијати у 
већ поменутој Врњачкој бањи, па у 
Бањи Врдник, Јунаковић, Богутовач-
кој бањи, Бањи Ковиљачи и Нишкој 
бањи.

За запослене са оболелом штитном 
жлездом планирано је око 50 места за 
рехабилитацију на Златибору (након 
обављене анкете), каже Плавшић. 

М. Ч.

По овогодишњем Програму превенције радне инвалидности, рекреације и 
рехабилитације, почев од априла до октобра, радници Електровојводине бораве 
или ће бити упућени у разне бање у РС, на Јахорину, Златибор, у Рафаиловиће, 
Морахалом...

И на море, и у бање

Каблови СББ-а онемогућују приступ 
мрежи ЕВ
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Како заштити бројила од спољних 
утицаја (злоупотреба) – била је 
једна од тема недавне седнице 

ТСС Електровојводине, под председ-

ништвом Павела Зиме, директора Ди-
рекције за управљање Управе Друштва. 
Тада је размотрен и прихваћен Из-
вештај Стручне комисије за дефини-
сање техничких спецификација одго-
варајућих /против/мера (опширније: 
насловна страница интерног сајта „ЕВ“- 
закључци са 64.седнице ТСС, тачка 4. 
дневног реда). 

Чланови Стручног тима дипл. пра-
вник Реља Поповић и дипл. електрои-
жењери Јован Цвијовић, Борис Холик 
и Саша Марчета (који је био и извести-
лац на седници ТСС и наш саговорник), 
урадили су одговарајуће анализе. 

Ради се о анализама појава манипу-
лисања бројилима – преподешавањем 
параметара мерења, појаве нелогичних 
стања, ресетовања датума и времена на 
бројилима, о потреби обављања анали-
зе усклађености бројила и мерних група 
са стандардима који регулишу област 
мерних уређаја; анализа активности 
које су предузете на пријави откриве-
них преподешених бројила са аспекта 

реакције тужилаштва и статуса прија-
ва; о потреби ступања у контакт са Ди-
рекцијом за мере и драгоцене метале (и 
у сарадњи с њима утврдити ваљаност 

издатих решења и њихову усклађеност 
са наведеним стандардима); предла-
гању мера за умањивање ефеката злоу-
потребе бројила.

– На седници ТСС је донето неколико 
закључака: код потрошача/купаца код 
којих је установљена злоупотреба, по-
требно је изместити мерно место; опре-
мити бројила даљинским очитавањем и 
пратити профил оптерећења са анали-
зом и учесталом контролом. Неопход-
но је и деловање Дирекције за корпора-
тивну делатност према Правном савету 
ЈП ЕПС-а и надлежним министарст-
вим: размотрити појачавање санкција 
злоупотребе бројила, у циљу превен-
тиве таквих активности и увести кри-
вичну одговорност за производњу и 
трговину уређаја и опреме намењене 
ометању рада електричних бројила. Та-
кође, треба појачати контролу и онемо-
гућити увоз и трговину материјалима 
за производњу јаких магнета (неоди-
мијум и сл.) за широку потрошњу, каже 
Марчета, иначе запослен у Одељењу за 

AMR Центра за информатику и 
телекомуникације у Управи.

Он додаје да је закључено и 
да је са произвођачима потребно раз-
мотрити могућност склапања метал-
ним омотачем виталног дела електрич-
ног бројила и његовим уземљењем, као 
и да је потребно, на највишем нивоу 
ПД или ЕПС, наставити сарадњу са 
Дирекцијом за мере и драгоцене мета-
ле РС. Такође, у конкурсној документа-
цији, требало би захтевати достављање 
извештаја о резултатима мерења за 
испуњење свих захтева из стандарда 
на које се позива произвођач – посеб-
но резултата о електромагнетној ком-
патибилности и отпорности на друге 
утицаје (SRPS EN 62052-11, SRPS EN 
62053-21) и о детекцији снажног маг-
нетног поља (Препорука VDN). 

Поменимо само неколико детаља из 
прве анализе, при којој преподеша-
вање бројила углавном потиче од две 
врсте деловања. Прва манипулације се 
спроводи јаким перманентним магне-
том (Тим је у лабораторији уочио да се 
оваквим деловањем грешка мерења на 
Sagem бројилима попела чак -25 одсто, 
у корист купца!), а у неким случајеви-
ма је долазило и до потпуног гашења 
бројила.

Друга врста манипулације (која до-
води и до брисања радне меморије, га-
шења бројила док траје сметња; ресе-
товања неких стања бројила... ) изводи 
се тзв. варничарем, уређајем направље-
ним у кућној радиности. Уређај емитује 
снажне ЕМ сметње путем електричног 
пражњења на „електродама“...

Ово су неке од злоупотреба, које су 
најчешће присутне на територији „ЕД 
Суботица“, „ЕД Сомбор“, Погона „Ба-
чка Топола“... Поменимо још један алар-
мантан детаљ: иако се све откривене 
злоупотребе на бројилима у огранцима 
прописно процесуирају, у најкраћем, 
после пријава преподешавања бројила 
тужилаштва не реагују или, ако окри-
вљени потпуно измири своје обавезе 
према надлежној ЕД, тужилаштво од-
бацује кривичну пријаву - због „ствар-
ног кајања“.

М. Ч.

ЗАШТИТА БРОЈИЛА ОД СПОЉНИХ УТИЦАЈА

На недавној седници Техничког стручног савета „ЕВ“, између осталих, донети и 
закључци поводом Извештаја Стручног тима: Анализе појаве манипулисања бројила 
преподешавањем параметара мерења - сазнајемо од Саше Марчете

Најпре – измештање мерног места
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Саша Марчета

БРОЈ 469   МАЈ 2012



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 18

На козумном подручју Електро-
војводине, у периоду од 1999. до 
краја 2011. године, било је укуп-

но 178 пожарa. Од тога, 156 их је изби-
ло на ЕЕО; осам на дрвеним стубовима 
(као последица паљења траве и оста-
така летине, атмосферског пражњења, 
шумског пожара), а 14 пожара се свр-
става у категорију „пожари у осталим 
објектима“ (пословни, помоћни, мага-
цински, пожари на моторним возили-
ма и сл.).

– Анализа пожара на ЕЕО свих типо-
ва и напонских нивоа јасно указује да 
су пожаром потенцијално најугроже-
није дистрибутивне трафостанице на-
понских нивоа 110/x kV. Број пожара 
ТС 110/x kV исказан нормализованим 
процентуалним уделима износи 73,16 
одсто. Узроци пожара на објектима ТС 
110/х kV су у већини случајева иден-
тични, а као узрочници се наводе: екс-
плозија прекидача, експлозија и пожар 
услед напонског пробоја унутрашње 
изолације СМТ и НМТ, технолошка за-
старелост опреме... Они се, пре свега, 
могу елиминисати односно предупре-
дити превентивним одржавањем, заме-
ном опреме - каже дипл. инжењер заш-
тите од пожара (ЗОП) Славко Лазић из 
Одељења ЗОП у Сектору за квалитет 
и заштиту Дирекције за корпоративне 
послове Управе Друштва. 

Пожари и екслозије које настају у ТС 
110/x kV, а настају као последица ек-
стензије кварова на електроенергетској 
опреми, проузрокују велике материјал-
не штете, као и вишедневне прекиде у 
испоруци електричне енергије, нагла-
шава наш саговорник. У прилог томе 
сведочи и 2009. година, када је за само 
четири месеца дошло до два већа пожа-
ра: у ТС 110/20/35 kV ”Нова Црња” и ТС 
110/20 kV ”Нови Бечеј”, са директном 
штетом од 58.500.000 динара и више-
струко већом индиректном материјал-
ном штетом. 

Узрок таквих последица пожара ве-
зан је за: непостојање или застарелост 
законске регулативе у периоду када 

су објекти ТС 110/x kV пројектовани 
и грађени, а самим тим и непостојање 
потребног нивоа мера активне и па-
сивне заштите од пожара; велику дис-
лоцираност објеката од професионал-
них ватрогасних јединица и седишта 

огранака Друштва; недостатак људства, 
средстава за гашење и лошу опремље-
ност професионалних ватрогасних је-
диница - гашење су обављале све до-
бровољне и индустријске ватрогасне 
јединице, у оперативном смислу - на 
чијим је интервенцијама био заснован 
претходни концепт заштите од пожара 
ЕЕО.

– С обзиром на карактер настан-
ка, динамику развоја самог пожара и 
чињеницу да сваки пожар може у вре-
мену слободног развоја од 4 до 6 мину-
та да уништи до степена неупотребљи-
вости комплетну опрему разводног 
постројења, локално-управљачког мес-
та, као и другог затвореног простора - 
Одељење ЗОП Управе Друштва покре-
нуло је низ активности усмерених на 
санацију постојећег стања заштите од 
пожара и његово довођење на неопход-
ни ниво – додаје Лазић. 

С тим у вези, како сазнајемо, као први 
логичан корак покренута је израда но-
вих планова заштите од пожара за све 
објекте повећане угрожености од пожа-

ра, међу којима су и објекти ТС 110/x 
kV. Нови планови ЗОП-а реално сагле-
давају постојеће стање ЗОП, кроз нуме-
ричку анализу пожарне угрожености. 
На бази те процене, дефинише се низ 
неопходних мера потребних за сана-

цију постојећег стања, што подразуме-
ва уградњу стабилних система за ау-
томатску детекцију и даљинску дојаву 
пожара; доношење мера пасивне заш-
тите од пожара издвајањем појединих 
техничко-технолошких целина у засеб-
не пожарне секторе; уградњу система за 
аутоматско/аутономно гашење пожара 
и сличних. 

– Сматрамо да се оваквом кон-
цепцијом заштите значајно подиже 
ниво безбедног, квалитетног и сигур-
ног функционисања дистрибутивних 
објеката, а тиме обезбеђује и још по-
узданије, континуирано и квалитетно 
снабдевање корисника наших услуга - 
купаца електриче енергије - што и јесте 
крајњи циљ наше компаније. Није за-
немарљива ни чињеница да ће се Елек-
тровојводина, увођењем поменутих 
активних и пасивних мера заштите, у 
значајној мере наћи и у веома повољ-
ном положају приликом преговарања 
са осигуравајућим друштвима – закљу-
чује Лазић.

М. Ч. 

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НА ТС 110/Х KV

У претходне три године избило је укупо 178 пожара на подручју Друштва, каже 
Славко Лазић из Одељења заштите од пожара у Управи

Превентивно одржавање – 
најбољи рецептЗА
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Велике штете од пожара у ТС 110/x kV „Нова Црња“ 2009. године



У циљу остварења визије Елек-
тровојводине, крајем 2011. го-
дине започет је рад на изузетно 

сложеном и захтевном пројекту им-
плементације система менаџмента без-
бедношћу информација (ISMS) пре-
ма захтевима међународног стандарда 
ISO/IEC 27001:2005. у постојећи ин-
тегрисани систем менаџмента (IMS). 
Живимо у ери информација и глобал-
них система где информационе техно-
логије имају толику распрострањеност 
да се савремена информациона решења 
користе буквално на сваком кораку. У 
условима високе конкурентности, пра-
вовремена и права информација је но-
вац, опстанак и престиж на тржишту. 
Имајући ово у виду, може се јасно ис-
таћи значај безбедности информација, 
јер је то чување организационог знања 
као суштинског ресурса за данашње по-
словне системе. 

Шеф службе за квалитет у Сектору за 
квалитет и заштиту Вера Панић, дип-
ломирани економиста подсећа да је ин-
формација имовина која је од изузетног 
значаја за пословање Електровојводи-
не и мора бити заштићена од мноштва 
претњи и рањивости из узајамно пове-
заног пословног окружења. 

– Информације могу бити у различи-
тим облицима, одштампане или испи-
сане на папиру, ускладиштене у елек-
тронском облику или пак изречене у 
разговору. Безбројни су начини на који 
важне информације из Електровојво-
дине могу да се нађу на местима на 
којима не треба да буду и да тако про-
изведу последице по пословање Елек-
тровојводине, те је зато веома важно да 
се оне на одговарајући начин заштите, 
односно да се управља њиховом без-
бедношћу. Циљ Електровојводине је да 
безбедносни ризик информација све-
де на најмању могућу меру – истакла је 
Вера Панић.

 Електровојводина је већ и у оквиру 
постојећег IMS-a, у процесима Центра 
за информатику и телекомуникације, 
документованим процедурама и упут-
ствима утврдила механизме за зашти-
ту информација у електронском облику 

(израда и чување сигурносних копија 
и архива података у електронској фор-
ми, администрирање корисничким на-
лозима, заштита информатичке ин-
фраструктуре, обезбеђење података и 
опоравак информационог система и 
употреба електронске поште и интер-
нета). Поред ових, утврђени су и дру-
ги аспекти заштите информација кроз 
процедуре, упутства и општа акта оста-
лих пословних процеса (контрола улас-
ка у Електровојводину, Одлука о по-
словној тајни итд.).

У циљу свеобухватног, системског 
управљања безбедношћу информација 
донета је, како каже Панићева, одлука 
о потреби имплементације стандарда 
ISO 27001 у ком су специфицирани за-
хтеви које организација треба да испу-
ни да би остварила систем за заштиту 
информација. Циљ процеса је пости-
зање безбедности/сигурности инфор-
мација у три главне карактеристике: у 
поверљивости, интегритету и располо-
живости.

– Према захтевима поменутог стан-
дарда, ISMS је пре свега пословни алат, 

који је у потпуности независан од поје-
диних техничких решења генерисања 
обраде, коришћења и архивирања ин-
формација и података. Универзалност 
стандарда ISO/IEC 27001 је и у томе што 
се он не односи на појединачне облике 
безбедности информација (информа-
тичке технологије и информације које 
се обрађују и чувају у електронском об-
лику), већ се односи на безбедност свих 
информација без обзира на то у коме су 
облику настале и у ком облику се чувају 
– каже Вера Панић. 

Највећи број контрола (мера) ISMS-а, које 
захтева поменути стандард, потпуно је 
организационе природе и није повезан 
са врстом технологије настанка, обра-
де и архивирања информација. Како 
је развој информационих технологија 
омогућио унос, обраду, извештавање 
и архивирање великог броја инфор-
мација, разумљиво је да је значајан део 
контроле безбедности информација 
усмерен на безбедност информација 
и података који се налазе у електрон-
ском облику (на пример: заштита од 
злонамерне употребе софтвера и хард-
вера, надзор приступа на мреже, си-
гурност системских датотека, употреба 
криптографије за шифрирање подата-
ка, обезбеђење беспрекидног напајања 
електричном енергијом хардвера и 
слично).

За реализацију овог пројекта Елек-
тровојводина је одредила своје компе-
тентно стручно особље за безбедност 
информација, које ће, у сарадњи са 
консултантима Текона као извођачима 
уговорених консултантских услуга, из-
вршити пројектовање, развој и импле-
ментацију ISMS-а у Електровојводини.

– Електровојводина ће имплемента-
цијом ISMS-а обезбедити повећану по-
узданост и сигурност целог свог посло-
вног система; испуњавање законских 
и других захтева (правну и техничку 
усклађеност); побољшање управљања 
процесима и ресурсима, као и побољ-
шање односа са корисницима и послов-
ним партнерима – закључила је Па-
нићева.

М.П.
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УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ИНФОРМАЦИЈА

Информација је имовина која је од суштинског значаја за пословање Електровојводине 
и мора бити заштићена од мноштва претњи и рањивости из узајамно повезаног 
пословног окружења 

Ризик свести на што мању меру
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Вера Панић



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 20

Као и ранијих година, на иниција-
тиву пословодства ЈП ЕПС-ПД 
„Електровојводина“ д.о.о. спро-

ведено је истраживање о задовољству 
запослених. Сачињени су и компјутер-
ски обрађен генерални извештај, ана-
лиза по огранцима и припадајући табе-
ларни прикази. 

О резултатима ових истраживања 
било је речи на састанку на коме је при-
суствовао директор Друштва др Тихо-
мир Симић. Као и претходних година, 
ауторка анализа, закључака и читавог 
истраживања била је специјалиста по-
словне психологије Младена Петрић, 
шеф Службе за управљање и развој 
људских ресурса.

ИЗУЗЕТНА ЛОЈАЛНОСТ ФИРМИ
– Запослени у Електровојводини, као 

и свих претходних година, показују 
изузетну лојалност фирми, осећај при-
падности, а евидентно је и постојање 
жеље да се уложи и сопствени напор 
како би се остварио заједнички послов-
ни циљ – каже Петрићева. Уз помену-
то, она истиче да је управо мотивација 
запослених за боље обављање послова 
област на којој би требало континуи-
рано радити. То је и главни закључак 
ове анализе: дакле, како запослене мо-
тивисати да се више ангажују на послу, 
како дати акценат на нематеријалне мо-
тиваторе као што су изазовни послови, 
већа индивидуална одговорност, радна 
атмосфера у којој се осећа такмичарски 
дух и добри међуљудски односи.

Петрићева наглашава да би свакако 
требало уложити и додатни напор на 
побољшању опреме којом запослени 
располажу на раду (оруђа за рад, лич-
на и колективна заштитна средства – 
што се углавном односи на монтерски 
кадар); ово је наиме, по истраживању, 
област где знатан број запослених по-
казују највеће незадовољство. Више 
пажње у наредном периоду требало би, 
по истом извору, да се поклони трагању 
за начинима побољшања међуљудских 
односа у радној средини; да се смањи 

дејство стреса у току радног времена; 
дакле, треба обратити више пажње на 
људе као главни ресурс сваке компа-
није.

КА БОЉОЈ МОТИВАЦИЈИ
Ауторка указује да истраживање ста-

вова запослених - учесника у анкети, 
указује на то да би још један сегмент за-
довољства требало убудуће унапређи-
вати. Евидентно је, наиме, по њима, 
да запослени нетехничке струке имају 
мање добре услове за стручно напре-
довање уз посао, него њихове колеге 
техничке струке.

Подстицајан је један од резултата: 
изјаве већине запослених поручују да 
су углавном задовољни сарадњом са 
колегиницама и колегама из непосред-
ног радног окружења, али не и – при-
знањем које (не)добијају за свој рад 
(нематеријална мотивација - усмена 
похвала).

– Истраживање показује да мотива-
ција запослених за боље обављање по-
слова није на задовољавајућем нивоу. 

Било да је реч о материјалној или не-
материјалној мотивацији, сматрам да 
је то важна област где би се могло по-
радити на промени садашњег стања. 
Истовремено, већина запослених изја-
вљује да им је радна ефикасност боља 
и да се више труде – што је већи изазов 
на послу - каже Младена Петрић.

За разлику од раније поменутих, око 
56 одсто запослених нема страха да ће 
изгубити посао у некој скоријој будућ-
ности. Нешто више од трећине њих 
сматра да су им уз посао омогућени ус-
лови за стручно напредовање. Истиче-
мо и да се, према истраживању, већина 
запослених осећа добро и задовољно 
након завршетка радног времена, али 
и да њих око 39 одсто сматра да су на 
послу често под стресом (рецимо, при-
ликом искључивања неплатиша). На 
крају, поменимо и да је око 42 одсто 
запослених задовољно новинама „ЕВ“: 
испитивало се задовољство темама, 
динамиком излажења и избором саго-
ворника.

М.Ч.

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У 2011. ГОДИНИ

Огроман број запослених осећа припадност и лојалност фирми, задовољни су, а многи 
мисле да би могли да раде само у Електровојводини

Отворена и угодна радна 
атмосфераИ
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Младена Петрић
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Да би студенти факултета поли-
тичких наука из Трста сутра, 
када буду имали звање академ-

ских грађана, имали слику о томе како 
функционишу пре свега економије зе-
маља Европе и њиховог окружења, про-
фесор Стефано Пилото је за једанаест 
својих студената омогућио увид у еко-
номске прилике на лицу места у земља-

ма Европе и окружења Италије. Пре 
посете Универзитету у Новом Саду, 
студенти из Трста обишли су Београд, 
Косово и Метохију, Ниш и Крагујевац.

У Новом Саду, у Ректорату Новосад-
ског универзитета италијанску академ-
ску делегацију примили су ректор Уни-
верзитета проф. др Мирослав Весковић 
и директор Електровојводине др Тихо-
мир Симић. 

Ректор је предочио професору Пи-
лоту и његовим студентима значај и 
величину Универзитета у Новом Саду 
са акцентом на могућности сарадње и 

студирање у нашој земљи. Он је такође 
представио могућности студирања на 
неколико језика на нашем Универзите-
ту, а поменуо је и пројекте по којима је 
Новосадски универзитет познат и ван 
граница наше земље.

Директор Електровојводине др Тихо-
мир Симић се у име нашег привредног 
друштва захвалио професору Пилоту 

на посети, и нагласио чињеницу да при-
вредно друштво какво је Електровојво-
дина има успешну сарадњу са високош-
колским образовним иституцијама, 
какав је и Универзитет у Новом Саду, 
односно Факултет техничких наука.

– Електровојводина даје шансу мла-
дим људима да учествују у креирању 
пројеката који ће заживети већ су-
тра, односно да буду њихов саставни 
део. Када то кажем, мислим пре свега 
на пројекте какав је Смарт Грид у Но-
вом Саду, за који се Електровојвод-
на интензивно припрема – пожелео је 

добродошлицу академцима из Трста 
директор Симић, представљајући Елек-
тровојводину. Таква сарадња, рекао је 
директор Симић, треба да постоји и на 
одговарајућем нивоу између факултета 
у Трсту и Новом Саду. 

Професор Пилото захвалио се Елек-
тровојводини на помоћи и сарадњи и у 
оваквом пројекту и рекао да је циљ по-

сете њихове групе да омогући студен-
тима да на лицу места добију прилику 
за анализу економских прилика какве 
су затекли у Новом Саду, али и у мул-
тиетничној, мултикултуралној и мул-
тијезичној Шпанији, Немачкој које су 
раније обишли, и сада Војводини. То 
ће, каже професор Пилото, омогућити 
садашњим студентима да се сутра, када 
буду завршили студије и имали одгова-
рајуће звање, лакше снађу у прилика-
ма које владају у њиховој земљи, али и 
земљама у Европи.

А. Ј. Р.

СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ИЗ ТРСТА У ПОСЕТИ НОВОМ САДУ СА
РА

Д
Њ

АНа челу са професором Стефаном Пилотом, једанаест студената факултета 
политичких наука из Трста примили ректор Новосадског универзитета проф. др 
Мирослав Весковић и директор Електровојводине др Тихомир Симић 

Јачање академских веза

Директор др Тихомир Симић и ректор Новосадског универзитета проф. др Мирослав Весковић са гостима из Трста
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Под покровитељством Електро-
војводине, у Новом Саду је 
крајем априла, на Дунавцу одр-

жана двадесета - јубиларна Ускршња 
регата. Учествовало је 36 такмичара, 
младих једриличара до петнаест година 
старости, представљајући клубове чији 
су чланови. Такмичили су се млади из 
четири једриличарска клуба: „Гемакс“ 
Београд, Бела Црква и Палић и Једри-
личарски клуб „Војводина“ Нови Сад.

У оквиру овог такмичења одржане су 
две меморијалне трке. Једна је била пос-
већена Звонку Јовићу, а друга је била у 
част Немање Павловића.

Поводом одржавања овогодишње 
јубиларне регате, директор Електро-

војводине др Тихомир Симић иста-
као је значај опредељења Електро-
војводине да подржи развој спорта у 
најмлађим категоријама, а истовреме-
но и развој младих људи у контакту са 
природом. 

– То је најбољи доказ да су млади 
наша енергија за будућност и да подр-
жавамо младе људе који гаје спортски 
дух, желе да се баве спортом и постижу 
врхунске резултате – рекао је Симић.

Такмичење је отворио Јулије Пец, 
председник Једриличарског клуба 
„Војводина“ Нови Сад и такмичарима 
пожелео добар ветар и одличне резул-
тате. Регата је трајала два дана.

М.Ш.

У суботу, 12. маја одржан је сед-
ми Меморијални турнир у ма-
лом фудбалу „Стеван Нешковић 

- Неле“. Турнир је одржан на спорт-
ском игралишту у непосредној близи-
ни Електровојводининог ресторана на 
Рибарском острву, а организовала га 
је Синдикална организација Електро-
војводине Електродистрибуција Нови 
Сад. Укупно је учествовало четрнаест 
екипа. Поред екипа из ЕД „Нови Сад“ 
и Управе друштва, играли су и гости из 
ЕД „Зрењанин“ и ЕД „Сремска Митро-
вица“. Свака екипа је била састављена 
од три играча и два резервна играча, а 
број замена током утакмица није био 
ограничен. Играло се на мале голове, а 
свака појединачна утакмица је трајала 
15 минута, са правом сваке екипе на по 
један time-out у трајању од једног мину-
та. У случају неодлученог резултата на-
кон истека регуларног времена утак-
мице, изводили су се казнени ударци. 
Време је послужило све учеснике тур-

нира, а поред малог фудбала, учесници 
су могли да се такмиче и у другим дис-
циплинама, као што су шах, преферанс, 
пикадо и стони тенис. 

Након веома интересантних и дина-
мичних утакмица, које су почеле у 9. 
сати, финале је одиграно у 13.30 сати. 
Традиционални прелазни пехар ове го-
дине освојила је екипа ЕД „Зрењанин“, 
друго место припало је екипи КМ-9, а 
тећа је била екипа Погона „Бачка Па-
ланка“. 

Ни дружења није недостајало, а на-
кон спортских напора, такмичари и 
гости турнира могли су да се освеже де-
густирајући разноврсну закуску. Добра 
организација, динамична и занимљи-
ва игра, као и велики број пријављених 
екипа подстицај су за наставак оваквих 
догађаја, те се надамо се да ће наредни, 
осми Меморијал „Стеван Нешковић - 
Неле“ бити још боље организован, уз 
учешће још већег броја екипа.

В. Ог.

�

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОКРОВИТЕЉ 20. ЈУБИЛАРНЕ УСКРШЊЕ РЕГАТЕ

ОДРЖАН МЕМОРИЈАЛ „СТЕВАН НЕШКОВИЋ  НЕЛЕ“

Подршка младим 
једриличарима

Прелазни трофеј за ЕД ”Зрењанин“
Меморијални турнир у малом фудбалу одржан на спортском игралишту на Рибарском острву
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По свим показатељима, енергетика 
у РС је присутан, горући проблем. 
Многи компететни стручњаци, 

уочавајући чињенично стање, оглашавају 
се аларматним порукама да је потребна ре-
индустријализација и доношење стратегије 
за избављење из постојеће ситуације - која 
би се, по сваку цену, морала спровести!

После око две деценије велике кризе и 
неинвестирања у нове производне електро-
привредне објекте, ЕПС данас, истина, има 
спремне планове и пројекте за изградњу 
једног броја нових ТЕ, ТЕ-ТО, РХЕ, градњу 
или модернизацију неколико ХЕ, али – по-
што је за све заједничко мањак новца – ре-
шење се тражи у проналажењу стратешких 
партнера , који би уложили средства у зајед-
ничке објекте. С друге стране, заустављен је 
својевремени нуклеарни програм (плани-
рано неколико, изграђена само НЕ Кршко); 
изазвао је јавне контроверзе и кулминирао 
после катастрофичне експлозије чернобил-
ске НЕ, пре 25 година, са значајним бројем 
непосредних и посредних људских жртава, 
великом штетом и повећањем малигних 
болести каснијих година.

Недавно је, подсетимо, несрећа погодила 
и Јапан - 11. марта 2012, догодио се земљо-
трес разорне снаге праћен катастрофал-
ним цунамијем. Таласи су били високи око 
14 метара, а заштита НЕ Фукушима (аме-
рички реaктор BWR) била је прорачуната 
за заштиту од таласа 5,7 m! Стога је дошло 
до акцидента са великим испуштањем ра-
диоактивног материјала, са 7 пута мањом 
контаминацијом од чернобилске, уз зна-
чајне штете и негативне утицаје на здравље 
и околину. Због добре организације није 
било смртних случајева од озрачивања, али 
је нажалост цунами однео више од 20.000 
душа. Иначе, Закон о забрани изградње НЕ 
у СРЈ (1989), у Србији – важи и данас. 

– Истовремено, сем у Чернобилу (Ук-
рајина), где је последња јединица угашена 
2000. (уз деконтаминацију), у Руској Феде-
рацији још увек је у раду 11 осавремењених, 
сигурнијих НЕ чернобилског типа (реактор 
RBMK, развијен у бившем СССР). У свету 

данас има 439 НЕ различитих типова (ин-
сталисани капацитет 375.000 MW), најви-
ше у Француској (58), САД и Јапану, а беле-
жи се тренд раста њихове градње и у Кини 
и Индији. У околини Србије, у Бугарској, 
Мађарској, Румунији, Словачкој, Слове-
нији, Чешкој, у значајној мери се ослањају 
на обезбеђење електроенергије из нуклеар-
ки. Производња из НЕ данас је приближна 
оној из ХЕ. 

Ово су неки од акцената из разговора 
са Јаном Клинком, водећим инжењером 
у Служби за планирање и анализу погона 
Сектора за управљање и планирање кон-
зума у Дирекцији за управљање Управе 
Електровојводине, који је поводом 25 го-
дина од чернобилске несреће (експлозија 
се збила 26. априла 1986. у 1:23 час), одржао 
веома запажено, детаљно и интригантно 
предавање за стручњаке Инжењерске ко-
море Србије: „Чернобил – четврт века по-
сле“. Клинко је, иначе, боравио у Черноби-
лу 1983, пред пуштање те НЕ у погон. Једно 
од питања које још увек чека прави одговор 
надлежних, могло би да гласи: да ли се даљи 
безбедан развој енергетике може замисли-
ти без НЕ, или су оне незаобилазна опција, 
са којом се може живети, уз прихватљив 
ризик?

– Према последицама које је черно-
билска несрећа изазвала, а за коју је јав-
ност сазнала тек после неколико дана, 
она се пореди са еколошком катастро-
фом 1984. у Бопалу (Индија). Разни ауто-
ри процењују да је у Чернобилу испуш-
тена апсолутно недозвољена количина 
радиоактивности (контаминација 4 x 1018 

Bequerela)! Од акутних радијационих 
симптома убрзо је преминуо 31 човек. 
Каснијих година забележено је око сто-
тину смртних случајева радника који су 
учествовали у отклањању последица не-
среће. У широј околини је забележено по-
већање малигних болести (18,5 случаје-
ва на 1.000 становника годишње, док је 
та бројка, код популације која није била 
захваћена повећаном радиоактивношћу 
– 16,5). Значајан пораст последица беле-

жи се код млађе популације: појава рака 
штитасте жлезде (јер совјетске власти ни 
36 сати после трагедије нису биле забра-
ниле употребу млека од локалних крава). 
На срећу, каже Клинко, како наводе ук-
рајински медицински извори, бележи се 
и велики проценат излечења (98,8 одсто). 
Последице по нашу земљу нису биле зна-
чајне (сличне једном рентгенском прегле-
ду становништва). Укратко, остаје поука, 
закључак: људске, материјалне и еколош-
ке последице превазилазе цену осигу-
рања сигурности и стриктног придржа-
вања сигурносних стандарда.

Иако се свет у великој мери окреће 
НЕ, а климатолози и физичари су по-
стигли недвосмислен косензус да се 
мора смањити и зауставити даље ис-
пуштање CO2 у атмосферу (ефекат 
“стаклене баште“ и пораст глобалне тем-
пературе), сем уколико недавна несрећа 
у Јапану не модификује светске трендо-
ве – сва је прилика да се могућа решења 
виде у штедњи, рационализацији, новим 
обновљивим изворима и НЕ, каже, из-
међу осталог, Клинко, који је у САД спе-
цијализовао НЕ. 

М. Ч.

ЧЕТВРТ ВЕКА ПОСЛЕ ЧЕРНОБИЛСКЕ КАТАСТРОФЕ
ЗАН
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Да ли се даљи безбедан развој енергетике може замислити без нуклеарки (фисионих 
реактора) или су оне незаобилазна опција, са којом се може живети уз прихватљив ризик 
– питање је на које се још увек чека прави одговор

Какво нам је (нуклеарно) 
енергетско сутра?

�БРОЈ 469   МАЈ 2012

Јан Клинко



Планина Јакупица налази се у централном делу Македоније, западно од Велеса, јужно од Скопља. Наша мала дружина 
коју су чинили чланови Планинарског друштва „Кинђа“ и пријатељи, у два дана попела се на њен највиши врх – Солун-
ску главу или Мокро, на 2.540 метара надморске висине. Иако је било сунчано, а небо кристално чисто, са врха ипак 

нисмо успели да погледом досегнемо до Солуна. Иначе, овај врх је и добио име зато што се са њега, када је ведро, Солун без 
проблема може видети.

До врха Солунске главе пењали смо се два дана. Првог дана успона, пешачили смо неколико сати од села Нежилово 
до Планинарског дома „Чеплес“ (1.450 м.н.в.). Негде на пола пута скренули смо са широког макадама на стазицу која 
је кроз густу шуму водила до извора реке Бабуне. Фантастичан је осећај ходати кроз густу шуму, слушати цвркут раз-
них птица, али и хук планинских брзака. Након кратког уживања и предаха, кренули смо даље ка „Чеплесу“, где смо 
и одсели. Наредног јутра, успон се наставио. Без много напора стигло се до Бабине дупке 1.680 м.н.в. - идиличног зе-
леног дола са изворском водом. А после тога, уследио је озбиљан успон. Јако стрма стаза, снег, нагиб све већи и већи, 
а снаге све мање и мање... И тако све до три гребена где, ходајући ивицом, застаје дах од призора и прелепе природе. 
И врх је ту близу, надомак нас, али треба издражати и последње искушење... По македонским врлетима, снегу и јаком 
сунцу, врх од 2.540 м.н.в. је ипак освојен!

М. П.

По македонским врховима


