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На основу званичне оцене Електропривреде Србије из-
ведене након полугодишњег пресека пословања, а у оквиру 
електродистрибутивног сектора, Електровојводина је у фи-
нансијском смислу постигла најбоље резултате. Претход-
но постигнут позитивни пословни резултати у 2011. години 
са којима је прекинут четворогодишњи период негативног 
тренда пословања - био је кључна основа за даље унапређење 
целокупног радног потенцијала Електровојводине у 2012. го-
дини. 

Без обзира на сложене економске услове у нашој земљи, 
Електровојводина ће у другој половини године финализова-
ти све планиране инвестиције у одржавање електроенергет-
ског система и електроенергетских објеката, као и планиране 
инвестиционе пројекте са којима се може очекивати сигурно 
снабдевање електричном енергијом свих купаца на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине у наредној зимској се-
зони. Истовремено, захваљујући таквом начину пословања, 
Електровојводина испуњава правовремено и у потпуности 
своје обавезе према ЕПС-у и свим  пословним  партнерима 
послујући без икаквих кредитних и других задужења. 

Наплата у периоду јануар–јун 2012. године износила је 
98,73% чиме је премашен наплатни задатак добијен од стра-
не Електропривреде Србије и постигнут најбољи резултат у 
дистрибутивном сектору. Такав проценат показује и тренд 
побољшања наплате у односу на исти период 2011. године.

Без обзира на отежане услове рада привреде, Електро-
војводина успева заједно са свим привредним субјектима да 
изнађе модалитете за измиривање њихових обавеза за утро-
шену електричну енергију, док је у истом периоду од јануара 
до јуна обезбедила извршење наплате кроз поступак судског 
потраживања у износу од 428.650.356 динара.

Постигнути резултати у првом полугодишту били би још 
бољи, да и највећи дужници, предузећа у реструктурирању 
чија укупна дуговања износе више од 3,5 милијарде дина-
ра плаћају своје обавезе према Електровојводини. Наведе-
ни привредни субјекти континуирано не плаћају утрошену 
електричну енергију и имају велику потрошњу. О потреби 
решавања овог проблема у општем интересу обавештено је 
надлежно Министарство енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине.

Тежиште у предстојећем зимском периоду 2012/2013, по-
ред редовног и сигурног снабдевања електричном енергијом, 
биће на бескомпромисној борби против неовлашћене пот-
рошње и крађе електричне енергије, која представља велико 
друштвено зло и наноси енормну штету пословању Електро-
војводине. У борбу против неовлашћене потрошње електри-
чне енергије биће укључени сви надлежни органи и институ-
ције, у циљу заштите суштинског интереса свих грађана.

М. П.

Постављени циљеви – оствариви
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Новоименовани в.д. генералног ди-
ректора ЕПС-а рођен је у Београ-
ду и дипломирани је економиста. 

Обрадовић је у Прагу завршио студије 
економије и бизниса на приватном уни-
верзитету „Англо-американ колеџ“. Ма-
гистрирао је први пут у Чешкој у „Чек 
менаџмент центру“ и други пут у Амери-
ци, на Универзитету у Питсбургу. Радио 
је у немачкој издавачкој кући „Јирг мар-
кард паблишинг“ у Прагу и у одељењу 
француске консултантске фирме „АТОЗ 
Маркетинг Сервисиз“ у Прагу. Радећи у 

америчкој компанији за стратешки кон-
салтинг „Артур Д. Литл“, Александар 
Обрадовић обављао је послове у Немач-
кој, Италији, Португалији, Швајцарској, 
Бразилу, да би потом постао регионални 
директор те компаније за Чешку, Сло-
вачку, Србију и Црну Гору. Радио је и у 
Паризу, као менаџер стратегије за источ-
ну Европу и централну Азију у фирми за 
производњу цемента „Лафарж“, а био је 
и директор чешке енергетске компаније 
ЧЕЗ за Србију.

Приредила А. Ј. Р.

ПисмО АлексАндРА ОБРАдОвићА, в.д. генеРАлнОг диРектОРА ЈП еПс

Поштоване колегинице и колеге,

Посао вршиоца дужности генералног директора Јавног предузећа Електропривреда Србије, одлуком Владе Републике Србије, преузео 
сам 6. септембра 2012. године. Овим чином, Влада Републике Србије почела је да спроводи конкретне мере окренуте ка побољшању ситу-
ације у ЕПС-у, као и у електроенергетском сектору Србије уопште. Добио сам мандат да започнем решавање горућих проблема који хронич-
но муче ЕПС дуги низ година и преузео одговорност да постигнем резултате који ће бити видљиви у веома кратком временском року. 

Визија ЕПС-а за коју ћу се одлучно борити је да наша компанија постане понос српске привреде по свим аспектима пословања: висини 
профита, величини улагања у српску привреду, високом степену задовољства везаног за услове рада међу запосленима, техничкој способ-
ности у извршавању основних делатности, иновацијама у свим сферама пословања, активној улози у социјално-одговорним активностима 
према нашим грађанима и слично. Само овакав ЕПС може да постане мотор српске привреде и лидер у енергетици нашег региона. Само 
овакав ЕПС може да буде успешан у јакој конкуренцији која нас очекује у условима либерализованог тржишта електричне енергије које по-
лако долази у Србију.

Нажалост, ЕПС у који данас улазим је далеко од ЕПС-а којег видим у будућности. Тренутна финансијска ситуација је веома компликова-
на и угрожава испуњење наших основних делатности. Наша способност да реализујемо планове инвестиција сведена је на минимум и без 
спољашње помоћи нисмо у могућности да сами саградимо нове производне капацитете. Наши технички капацитети су застарели и имају 
параметре који су испод нивоа у водећим електроенергетским компанијама у Европи. Ниво губитака електричне енергије и наплате у елек-
тродистрибутивној делатности су међу лошијим у Европи и директно утичу на општу тешку финансијску ситуацију. Систем руковођења 
ЕПС-ом није довољно ефикасан и карактерише се јаком „феудализацијом“ делова нашег система код којих локални, лични и политички ин-
тереси веома често доминирају над интерсима ЕПС-а као целине. Раширена је сумња да су делови ЕПС-а стециште корупције и злоупотреба, 
посебно у области јавних набавки и ремоната и наша компанија је због тога привукла пажњу надлежних органа Републике Србије. Потписа-
ли смо бројне документе међународног карактера који су углавном служили за рекламу у политичке сврхе и за сада нису донели обећане ин-
вестиције. Нисмо у могућности да управљамо нашим ресурсима на територији Косова и Метохије. Расипање електричном енергијом и енер-
гетска неефикасност у Србији су достигли ниво који је дугорочно неодржив, а разлог за такву ситуацију је злоупотреба вештачки одржаване 
ниске цене електричне енергије, која је била примарно намењена као помоћ социјално најугроженијим слојевима нашег друштва. И на све 
то, сведоци смо негативних климатских промена које су све израженије, а које угрожавају наш систем, посебно у делу хидро-потенцијала.

Чврсто верујем и својим радом ћу, убеђен сам, доказати да можемо да се изборимо са садашњом тешком ситуацијом и да ће ЕПС из ње 
изаћи јак и спреман за изазове будућности. Тренутно радим анализе које ће ми омогућити да изаберем што адекватније мере као одго-
вор тренутним изазовима. Превасходно сам фокусиран на обезбеђивање наше финансијске ликвидности и спровођење мера везаних за 
техничку спремност наших капацитета за долазећи зимски период. С једне стране, ту очекујем искрену подршку Владе Републике Србије и 
нашег ресорног Министарства за енергетику, развој и заштиту животне средине, без којих већина планираних мера неће моћи да се спро-
води. Али, пре тога, примарно очекујем подршку вас, мојих колегиница и колега, да се својим знањем и искреним залагањем активно укљу-
чите у процес промена који долази у ЕПС. Само нов начин размишљања и приступа раду може да доведе до жељених позитивних промена 
у ЕПС-у, а носилац тих промена је сваки наш запослени, са именом и презименом.

Веома жељно очекујем почетак нашег заједничког рада на изградњи новог ЕПС-а.

Срдачан поздрав, 
         Александар Обрадовић, в.д. генералног директора

ОдлУкА влАде сРБиЈе 
и

з 
еп

с-
а

Александар Обрадовић – в.д. генералног 
директора ЕПС-а

Александар Обрадовић – в.д. 
генералног директора ЕПС-а
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Јавни сектор нема право да послује 
нетранспарентно, а мерење успе-
шности система мери се резултати-

ма и одговорношћу сваког запосленог и 
сваког менаџера. Кредибилитет Електро-
војводине мери се заштитом интереса влас-
ника, а убудуће ћемо интензивно радити на 
перспективама оних који доприносе ин-
тересу Привредног друштва. Овако је по-
чео седницу Извршног одбора директор 
Друштва др Тихомир Симић, апостро-
фирајући кључне принципе рада Елек-
тровојводине и убудуће. Он је рекао да 
време које долази тражи подизање опера-
тивности целокупног система, што је ос-
нова за даље унапређење свих процеса, и 
још једном нагласио да Електровојводина 
има циљ да на крају и ове године потврди 
позитиван пословни резултат.

– На начин како ће се одсад вредновати 
резултати рада свих организационих де-
лова, каже директор Симић, почиње нов 
начин сагледавања и мерења свих учина-
ка на виталним правцима наше пословне 
политике: у наплати, губицима и јавним 
набавкама. Мерење је, наравно, повеза-
но са одговорношћу, јер када будемо у 
могућности да одвојимо добро од лошег, 
покренућемо синергију система. Ко нема 
визију, енергију и знање, што је основа за 
унапређење, сврстава себе у ред оних за 
које неће бити места. 

Заменик директора друштва – дирек-
тор извршне функције за пословни сис-
тем др Петар Загорчић каже да су прио-
ритети у корпоративном делу проактивно 
деловање у повећању наплате, смањењу 
губитака, транспарентности у јавним на-
бавкама, а онда је још једном подвукао 
као приоритете позитиван финансијски 
резултат и сталан рад у домену људских 
ресурса и заштите запослених.

Директор извршне функције за техни-
чки систем мр Никола Новаковић нагла-
сио је значај инвестиција у тај део сис-
тема, првенствено у капиталне објекте 
попут трафостаница „Вршац 2“, „С. Мит-
ровица 2“, „Инђија 2“, „Алибунар-мини“ 
и антенски стуб у Инђији.

Директор дирекције за трговину елек-
тричном енергијом мр Бранислав Радо-
вић указао је на резултате наплате Еле-
ктровојводине који су најбољи у ЕПС-у. 

Битно је што више наплатити редовним 
путем, сагласан је директор дирекције за 
корпоративне послове Синиша Пушкар, 
с тим да је наплата судом крајња мера. 
Директор Дирекције за економско-фи-
нансијске послове Иво Брајковић каже 
да је постојао низ фактора који су ути-
цали на полугодишњу слику пословања 
Електровојводине. Он каже да је нова 
процена основних средстава довела до 
значајног раста амортизације, као и сти-

мулација која је зимус исплаћена за рад 
у отежаним условима, а што је довело до 
раста трошкова зараде. Исказана добит, 
каже Брајковић, имала је за последицу 
веће порезе, осигурање и друге трошкове 
везане за повећану вредност имовине. На 
све је утицао и увоз струје, који је опте-
ретио билансе ЕПС-а. Директор Центра 
за јавне набавке Миланко Радић рекао је 
да је тај центар сада консолидована орга-
низација и да је циљ - транспарентност у 
јавним набавкама умногоме постигнут. 
Директор Дирекције за планирање и ин-
вестиције мр Ненад Станковић истакао 
је да је степен завршености Планом пред-
виђених инвестиционих објеката неш-
то већи од 41,64%, док је директор Дире-
кције за управљање Павел Зима рекао да 
је степен поузданости нашег система, на-
кон зимских непогода, опет на високом 
нивоу. Директор Центра за информатику 
и телекомуникације мр Дарко Међедовић 
најавио је проширење Тотал Обсервера и 
на област корпоративног дела Друштва.

– Критеријуми за оцењивање нису 
константа због променљивости услова, 

али заштита супстанце коју нам је пове-
рио власник јесте основа коју смо узели 
као параметар. Томе је највише допри-
нела Дирекција за трговину. Дирекци-
ја за корпоративне послове дала је свој 
допринос у наплати судским путем, а од 
Дирекције за планирање и инвестиције 
очекује се да уведе у већој мери крите-
ријуме исплативости и рационализације. 
Јачање Центра за информатику и теле-
комуникације је на стратешком правцу 

развоја Електровојводине и гаранција 
да ће пројекти попут SmartCity заиста 
заживети. Центар за јавне набавке ис-
пунио је очекивања, а Дирекција за еко-
номско-финансијске послове је водила 
ликвидност аналитички и осмишљено. 
Технички део система такође заслужује 
високе оцене. Поред добрих резулта-
та Дирекције за инвестиције, Центра за 
информатику, посебно се издвојила Ди-
рекција за управљање која је положила 
испит у време ванредне ситуације. ЕД 
„Суботица“ посебно се захваљујем на 
показаним одличним резултатима. Ре-
зултати се прате дневно, посебно они 
који су од виталног значаја за основну 
функцију Друштва: брига за запосле-
не, ефективност рада и стварање услова 
за рад, из чега ће проистећи и осећај за 
афирмацију, стално подизање позицио-
нираности и имиџа Електровојводине. 
Ипак, да би се мењала визура и постигли 
узлазни трендови, тим мора да функци-
онише одлично – категоричан је дирек-
тор Електровојводине др Симић. 

А. Ј. Р.

иЗвРШни ОдБОР диРектОРА: АнАлиЗА РАдА дРУШтвА У ПРвОм ПОлУгОдиШтУ

Одговорним пословањем до 
позитивног резултата
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Са седнице ИО директора   
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АмБАсАдОР РеПУБлике Финске и нОвОиЗАБРАнА ПОкРАЈинскА секРетАРкА ЗА енеРгетикУ и минеРАлне 

сиРОвине У ПОсети електРОвОЈвОдини

Његовa Екселенцијa Пека Орпа-
на, амбасадор Републике Фин-
ске у Београду, и покрајинска 

секретарка за енергетику и минералне 
сировине Наташа Павићевић Бајић до-
шли су у прву званичну посету у Елек-
тровојводину и били у прилици да се 
упознају са перформансама и капаци-
тетима електроенергетског система Ау-
тономне Покрајине Војводине. Тим по-
водом, директор Електровојводине др 
Тихомир Симић гостима је представио 
пословне резултате Електровојводине и 
планове новоформираног конзорцију-
ма Serbia Energy Group, а амбасадору 
Републике Финске уручио је и званич-
ни позив за партнерство на 6. Међуна-
родном форуму о обновљивим изво-
рима енергије који ће бити одржан у 
оквиру Дана енергетике у октобру у Но-
вом Саду. 

− Са задовољством констатујем да 
смо после четири године негативног 
пословања, 2011. годину завршили са 
позитивним резултатима и са јасно и 
трајно постављеним плановима за ову 
2012. годину, а који су нам и омогући-
ли да прекинемо тренд негативног по-
словања. Пресек полугодишњих актив-
ности и резултата пословања довољна 
су подлога за афирмацију позитивног, 
прилика да ојачамо добре стране нашег 
пословања, али и да учинимо неопходне 

корекције „у ходу“ како бисмо крај и ове 
године дочекали са позитивним посло-
ваним резултатом, што нам је један од 
приоритетних циљева. Све постављене 
циљеве Електровојводина данас оства-
рује успешно, првенствено заједнич-
ким напором најширег јединственог 
тима који чине свих 2.500 запослених, 
који су у променама које следе препо-
знали да само врхунским сопственим 
радом могу испунити постављене кор-
поративне захтеве и целовиту заштиту 
власничког интереса – рекао је гостима 
директор Електровојводине дрТихо-
мир Симић, напомињући да за менаџ-

мент Електровојводине да буде лидер у 
дистрибутивној делатности у региону 
Југоисточне Европе не представља само 
опредељење, већ је то императив.

Директор Електровојводине промо-
висао је и недавно формиран Српски 
енергетски конзорцијум (Serbia Energy 
Group) који су на иницијативу Елек-
тровојводине формирали Институт 
„Михајло Пупин“, ION solutions, Сага, 
Енерготехника Јужна Бачка и Агенција 
за енергетску ефикасност, наводећи да 
је циљ оваквог пословног удруживања 
заједнички наступ српских компанија 
на страним тржиштима, пре свега на 
тржиштима централне и јужне Африке 
и земаља бившег Совјетског Савеза. 

− Чланице конзорцијума ће у облас-
тима енергетике, индустрије и инфор-
мативно-комуникационих технологија 
обављати пројектовање, инжењеринг, 
консалтинг, истраживање, развој, над-
зор, обуке, пренос и трансфер техно-
логија и знања, истраживаће тржиште, 
управљати реализацијом инвестици-
оних и других пројеката, али имамо у 
плану да израђујемо пројекте у области 
енергетске ефикасности, обновљивих 
извора енергије и одрживог развоја. 
Активности овог нашег конзорцијума 
омогућиће нова запошљавања како у 
земљи, тако и у иностранству – истакао 
је др Симић.

М. П.

Промоција врхунских резултата и 
српског енергетског конзорцијума
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Амбасадор Републике Финске Пека Орпана и директор др Тихомир Симић

Прва званична посета покрајинске секретарке за енергетику и минералне сировине 
Наташе Павићевић Бајић Електровојводини
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Због ограничених услова посло-
вања на домаћем тржишту, као и 
ради потребе да се у периоду при-

лагођавања стандардима пословања у 
енергетском сектору на глобалном тр-
жишту изврши пласман постојећих 
знања и овладаних технологија по-
тврђених компанија Републике Србије, 
које представљају лидере у својим оп-
усима рада, недавно је формиран Кон-
зорцијум Serbia Energy Group (SEG) као 
облик интегрисаног пословног удру-
живања у циљу остваривања стручне, 
техничке и технолошке заокружености 
за реализацију пројеката на страним 
тржиштима. Конзорцијум има реалан 
потенцијал да у 2013. години на тенде-
рима оствари извоз знања и техноло-
гија са којима располажу компаније из 
Републике Србије и конкурисања на 
тржиштима Африке, средње Азије и 
бивших совјетских република.

У том циљу, Електровојводина je оку-
пила своје дугогодишње партнере, који 
такође могу бити компетитивни на 
међународном тржишту, ради форми-
рања Конзорцијума Serbia Energy Group 
са којим ће моћи да обезбеди пуну кон-
курентност на заокруженој платфор-
ми свих технолошких области које су 
уграђене у електроенергетској дистри-
бутивној делатности. У 2013. години, 
према проценама референтних међу-
народних агенција, Serbia Energy Group 
може да очекује извоз знања и техно-
логије са свим чланицама Конзорцију-
ма у вредности преко 100 милиона евра 
само на афричком континенту.

– Електровојводина је током 54 го-
дине рада изградила високе стандарде 
организације, менаџмента електрое-
нергетским системом и обезбедила свој 
перманентни технолошки развој. У току 
2012. године, након постигнутих афир-
мативних резултата у пословању са 
којима је Електровојводина препозна-
та као један од лидера у дистрибутив-
ној делатности Југоисточне и Средње 
Европе, сврстана је у групу првих 100 
најуспешнијих компанија јавног сек-
тора. Тиме су се стекли услови да се 
може започети са процесом оперативне 

примене знања и на међународном тр-
жишту, а посебно у земљама централне 
и југозападне Африке, средње Азије и 
бивших совјетских република, у којима 
је могуће обављати трансфер и импле-
ментацију технологија рада и подизати 
перформансе локалних компанија на 
тим тржиштима.

У тренутку када Република Србија 
треба да заустави штетне последице 
економске кризе, подигне ниво свога 

извоза и тиме створи услове за заш-
титу интереса сопствене привреде и 
свих својих грађана, оснивањем Serbia 
Energy Group стварају се нове обла-
сти послова у којима пројектни тимо-
ви могу успешно обављати све проце-
се, од пројектовања електроенергетског 
система до имплементације smart grid 
концепта и развоја обновљивих изво-
ра енергије. Истовремено, својим фор-
мирањем, СЕГ широм отвара врата за 
придруживање и другим домаћим и 
међународним компанијама које могу 
пронаћи свој интерес у пословном из-
ласку на нова страна тржишта. Ово 
је додатни напор са којим ће члнице 
СЕГ-а омогућити додатно запошља-
вање радне снаге, како у земљи тако и 
у иностранству - изјавио је директор 
Електровојводине и председавајући Са-
вета Конзорцијума др Тихомир Симић 
након потписивања споразума.

Потписнице споразума Електро-
војводина, Агенција за енергетску ефи-

касност Републике Србије, Институт 
„Михајло Пупин“, ION SOLUTIONS, 
Енерготехника - Јужна Бачка, Сага и  
бањалучки ЕЛНОС БЛ оваквим на-
чином удруживања желе да обезбеде 
пласман стеченог знања и искустава на 
иностраном тржишту у обављању ос-
новне делатности својих чланица. Циљ 
потписивања споразума је и повећање 
ефикасности и конкурентности чла-
ница у успостављању сарадње са стра-

ним инвеститорима, испоручиоцима 
опреме и извођачима радова посебно 
у области изградње и одржавања енер-
гетских капацитета у иностранству, 
стварање услова за унапређење потен-
цијала чланица Конзорцијума, као и 
повећање сопствене профитабилности 
пословања.

У складу са тим циљевима, чланице 
Конзорцијума ће у областима енерге-
тике, индустрије и информационо-ко-
муникационих технологија обављати 
пројектовање, инжењеринг, консалтинг, 
истраживање, развој, надзор и обуке, 
пренос и трансфер технологија и знања, 
истраживање тржишта, управљање ре-
ализацијом инвестиционих и других 
пројеката, давање услуга кроз пројекте 
у областима заштите животне средине 
и заштите здравља запослених, као и 
израђивати пројекте у областима енер-
гетске ефикасности, обновљивих изво-
ра енергије и одрживог развоја.

М. П.

SERBIA ENERGY GROUP – ШАнсА ЗА ОПеРАтивнУ ПРименУ ЗнАЊА и нА меЂУнАРОднОм тРЖиШтУ

Енергетске, инжењерске и информатичке компаније формирале су Српски 
енергетски конзорцијум да би заједнички учествовале на изградњи енергетске 
инфраструктуре у иностранству

Трансфер ка свету
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Чланице СЕГ-а након потписивања споразума
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Cистем за елиминацију не-
техничких губитака недавно je 
представљен одабраним кадро-

вима из свих огранака Електровојво-
дине, од којих се очекује оперативност 
у лоцирању тачака у систему на који-
ма Електровојводина има највећи про-
блем.

– Реч је о систему који омогућава 
лоцирање микрозона на којима има-
мо највећи проблем. Циљ овог систе-
ма је подизање ефикасности на најви-
ши ниво, односно давање могућности 
систему да сам лоцира који дистрибу-
тивни електроенергетски објекти праве 
највећи проблем и где су губици највећи 
- рекао је Владимир Кулпински, глав-
ни инжењер у Сектору за управљање и 
планирање конзума при Дирекцији за 
управљање Електровојводине и један 
од челних чланова тима који је урадио 
овај савремени алат за откривање губи-
така.

Мр Никола Новаковић, директор из-
вршне функције за пословни систем, 
каже  да је јако важно да се напорима за 
смањење губитака и начину откривања 
крађе да подршка, како у организаци-

оном, тако и у техничко-технолошком 
облику. На све то, каже директор Нова-
ковић, Електровојводина је спремна и 
ради на томе да буду још чвршће увеза-
ни сви сегменти подршке.

Заменик директора Друштва – ди-
ректор извршне функције за пословни 
систем др Петар Загорчић сматра да до-

бар резултат, остварен прошле године, 
не сме да буде довољан. Има још прос-
тора за деловање, а бићемо задовољни 
само онда када губитке сведемо на ниво 
електропривреда из окружења, каже 
директор Загорчић.

– Део Електровојводине, када је бор-
ба против крађе струје у питању, Елек-
тродистрибуција Нови Сад, која је има-
ла најупечатљивије резултате и која је 
губитке довела на ниво мањи од пла-
нираног, итекако није задовољна тиме 
што јој је поред свих напора украдена 
електрична енергија у вредности од 979 
милиона динара. Од Електровојводине 
је прошле године украдена електрич-
на енергија која је вредна као наше ин-
вестиције, инвестиционо одржавање и 
нове инвестиције у тој години. То је сиг-
нал за узбуну и сигуран сам да нико од 

запослених не би био миран ако зна да 
се таква крађа дешава у његовој кући – 
одлучан је директор Електровојводине 
др Тихомир Симић. 

– Крађа струје је кривично дело, упо-
зорава Електровојводина од првог дана, 
а да би на највиши ниво подигли своју 
ефикасност, ми као привредно друштво 

одговорно за развој привреде и за ста-
билност у снабдевању електричном 
енергијом сваког нашег купца одлуч-
ни смо да сузбијемо крађу електричне 
енергије и на тај начин дамо свој макси-
мум у очување супстанце са којом рас-
полажемо и коју нам је поверио власник 
да са њом управљамо. Пословна страте-
гија Електровојводине са приоритетима 
наплата–губици–набавке (НГН) и кон-
стантна борба да у сваком од тих сег-
мената пословања будемо успешни су и 
легитимни показатељи  нашег свеукуп-
ног позитивног резултата. Стога Елек-
тровојводина као добар домаћин  нема 
намеру да стане на том путу, јер систем 
не сме бити пасиван док му се наноси 
штета – каже директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић. 

А. Ј. Р.

дАље УнАПРеЂеЊе системА електРОвОЈвОдине нА сУЗБиЈАЊе нетехничких гУБитАкА дОБиЈА снАЖнУ ПОдРШкУ 
Те

М
а

 Б
Р

О
Ја

Намера Електровојводине да настави одлучну борбу против губитака, односно 
неовлашћене потрошње електричне енергије добила је свој наставак – софтверски 
систем за елиминацију нетехничких губитака

Систем не сме да буде пасиван 
док му се наноси штета!

Са презентације софтверског система за елиминацију нетехничких губитака
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У оквиру једне од редовних, цен-
тралних и пословно кључних 
тема, у Електровојводини се води 

и наставља активност на остваривању 
Акционог плана борбе против неовла-
шћеног коришћења електричне енер-
гије, са јасним роковима, задацима од-
говорностима и праћењем, и на нивоу 
огранака и на нивоу Управе. О томе је, 
на последњој јулској седници пословод-
ства, говорило неколико руководилаца 
из Управе односно из огранака, а нешто 
детаљније и наш саговорник мр Игор 
Срејић, помоћник директора извршне 
функције за технички систем у Управи 
Друштва. 

– Укупни губици на нивоу Друштва, 
за првих седам месеци 2012, износе 
12,36 одсто, што представља смањење 
од 0,77 одсто – у односу на прошлу го-
дину. Изражено на другачије, лакше 
схватљиве начине ово смањење пред-
ставља уштеду од 42.950 MW или 252,56 
милиона динара, у односу на 2011! Од 
укупних губитака, 6,22 одсто су техни-
чки (на које може да се утиче улагањима 
у замену дотрајале опреме и изградњом 
нових објеката), а остали губици су тзв. 
комерцијални – односно, неовлашће-
но коришћење ЕЕ - крађе – каже мр 
Срејић.

Наше Привредно друштво води од-
лучну борбу за смањивање ових не-
техничких губитака. Зацртани задатак 
за смањење свих губитака је 0,8 одсто 
у односу на 2011. Поједини огранци 
имају позитиван помак, а неки су чак 
остварили и боље резултате од Плана, 
али у другима се мора појачати актив-
ност акционих тимова, да би постигли 
постављени циљ.

Мр Срејић указује да откривање не-
овлашћене потрошње (НОП) постаје 
све теже, јер особе које се користе овим 
радњама постају све вештије. У претхо-
дним годинама методе су биле једнос-
тавније – случајеви померања мерних 
мостова, прикључење на мрежу испред 
или мимо бројила, употреба разних 

средстава за кочење бројила. По њего-
вим речима, ови случајеви су се лакше 
откривали и доказивали, али у новије 
време, са развојем технологије и нових 
типова дигиталних бројила, појављују 
се нове групе лица које су све опремље-
није. Оне, ради манипулација потро-
шњом ЕЕ, користе савремене софтвер-
ске и хардверске алате. 

– Због тога и наше контролне служ-
бе морају да буду опремљене савре-
меним инструментима за контролу 
мерних места, уз претходну обуку за ко-
ришћење нових средстава. А, као помоћ 
за анализу израђена је апликација BTE – 
праћење биланса токова енергије. Оба-
вљено је и повезивање и евидентирање 
купаца по изводима, довођење укупних 
мерења у трафо-реоне. Пројектовани су 
и мерни ормани који помажу лоцирању 
извода и делова извода, за које се сумња 
да постоји крађа. Најновији корак је 
софтверски алат, који уз одговарајући 
хардвер, помаже у лоцирању микро-зо-
на на којима су највећи проблеми - ис-
тиче наш саговорник.  

Сазнајемо да су током ове године 
у Суботици откривене две (нелегал-
не) лабораторије које су производиле 
уређаје за ометање рада бројила, варни-
чара, трансформатора, а постоји осно-
вана сумња да оваквих лабораторија 
има још неколико и на другим лока-

цијама. Сарадња са органима МУП-а у 
овој области зависи од терене до тере-
на. Крајем августа, менаџмент Друштва 
је медијима представио резултате борбе 
у сузбијању овог друштеног зла у 2012, 
изразивши очекивање да и медији буду 
партнери у овој акцији. Како је истак-
нуто, захваљујући бескомпромисној 
борби против крађа струје, у прошлој 
години су омогућене инвестиције у ЕВ, 
вредне више милиона евра, а та актив-
ност се интензивно наставља.

Када је реч о сарадњи са органима 
МУП-а, требало би развити заједнич-
ку, униформну, процедуру, усаглашену 
са Министарством, ради једнообраз-
ног наступа  полиције и помоћи органа 
реда, усаглашене са акцијама Друштва. 
Ово утолико пре, јер се у предстојећем 
зимском периоду, на основу досада-
шњег искуства, може очекивати појача-
на активност на НОП-у, и због повећа-
не потрошње и због тешке економске 
ситуације. Када је реч о правосуђу, наш 
саговорник подсећа да се НОП трети-
ра као основни облик кривичног дела 
крађе, где су запрећене новчане или 
казне затворa до три године. У пракси 
се, по његовим речима, најчешће изри-
чу пресуде 1-3 месеца затвора, изузет-
но до 6 месеци – условно 1-3 године! 
То све зависи од специфичности самог 
случаја. Да би се повећали ефекти нап-
лате и ефективност рада, мр Срејић се 
залаже за измене кривичног законодав-
ства РС, по којима би се крађа струје 
оштрије санкционисала.

Као помоћ тимовима који се баве 
откривањем НОП, набављени су маг-
нетни индикатори, помоћу којих се 
такође може идентификовати да ли је 
ту коришћен магнет за ометање рада 
бројила. Сазнајемо и да је следећи ко-
рак у акцији откривања НОП, измена 
систематизације: да би се увело ново 
одељење које ће се бавити искључиво  
анализом, планирањем и радом на от-
кривању НОП, у овој области.

М. Ч.

l

ОдлУчнО истРАЈАвАЊе нА АкЦиОнОм ПлАнУ БОРБе ПРОтив кРАЂе стРУЈе

У циљу повећања ефеката наплате и ефикасности рада, потребна измена кривичног 
законодавства РС по којој би се неовлашћено коришћење ЕЕ оштрије санкционисало – 
истиче мр Игор Срејић

„Мућке“све савременије, 
контролори још опремљенији
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Пример крађе
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Наплата дуга Електровојводине 
за испоручену електричну енер-
гију је последњих година поди-

гнута на ниво апсолутно приоритетног 
задатка у пословању. Обједињеном ак-
цијом пословних функција, пре свега 
трговине и логистике, свим располо-
живим средстима, предузимају се оп-
сежне активности уз активно учешће 
огранaкa и многе тешкоће са којима се 
сусрећу монтери и контролори на „те-
рену“, како би се наплата подигла на 
највећи могући ниво.  

Резултат тога, у 2011. и нарочито у 
2012. су завидни ефекти, а Електро-
војводина је у систему ЈП ЕПС-а у самом 
врху по висини и успешности наплате. 
И поред тога, постоје одређене потеш-
коће, првенствено због немогућности 
наплате судским путем потраживања 
од тзв. великих дужника: Петрохемија, 
Азотара и Рудник Ковин. У појединим 
случајевима се суочавамо са недовољ-
ном ефикасношћу поступајућих судова, 
због чега смо принуђени да интервени-
шемо код надлежних државних органа 
на републичком и покрајинском ни-
воу. Основни принцип који се дослед-
но спроводи у Електровојводини је да 
не може постојати дужник за електрич-
ну енергију који није искључен, утужен 
или није закључио споразум о одложе-
ној исплати, сазнајемо од мр Дубравке 
Хлађик, руководиоца Сектора за прав-
не и опште послове Дирекције за кор-
поративне послове. 

НЕМА ЗАСТАРЕлИХ 
ПОТРАЖИВАЊА
У вези са објављеним саопштењем 

покрајинског омбудсмана, које се од-
носи на питања застаре потраживања 
и сугерисање купцима да пригово-
ром застаре спрече наплату дуга у суд-
ском поступку, мр Хлађик истиче да 
не одобрава овакав вид „едукације“ 
грађана, јер сматра то контрапродук-
тивним, кao и да такав гест доводи до 
непоштовања преузетих обавеза од 
стране грађана и непоштовања пропи-
са, за које се она лично и по професио-
налној вокацији залаже. Она наглашава 
да Електровојводина нема застарелих 

потраживања према купцима, као и да 
се овом питању у ограцима посвећује 
посебна пажња. Редовно се анализирају 
висина и старост дуга, затим предузи-
мају све расположиве мере усмерене ка 
наплати, у складу са важећим процеду-
рама и позитивним законским пропи-
сима. 

Упоредном анализом табела напла-
те потраживања, у периоду јануар-јун 
2011. и у истом периоду 2012. године, 
стиче се утисак о обиму и квалитету де-
ловања функција трговине и логистике 
у огранцима. У првој половини 2011. 
против правних лица поднето је укупно 
1.121 предлог за извршење, због дуга од 
286 милиона динара, а против купаца 
из категорије домаћинство 14.440 пред-
лога за извршење, за укупну суму дуга 
од 402,7 милиона динара. У првој поло-
вини 2012, против правних лица подне-
то је 1.344 предлога за извршење за дуг 
од око 310,5 милиона, односно 12.143 
предлога против физичких лица за дуг 
од 302,5 милиона. У извештајном пери-
оду принудно је од привреде наплаће-
но 266.872.141,3 динара, а од физич-
ких лица 161.778.214,21. Наплативост 
судским путем у првој половини 2012. 
остварена је у висини од 69,91 %, док је 
у 2011. у истом извештајном периоду 
била 25,4 %.

ВИШЕ ОД 7.000 ПРЕДМЕТА ВЕЋ 
КОД ИЗВРШИТЕЉА
Јелена Вучковић, самостална правни-

ца у овој дирекцији, координатор је 
у вези са  применом новог института 
грађанског процесног права, наплатом 
путем  извршитеља. С обзиром на то да 
се надлежност извршитеља установља-
ва према седишту извршног повериоца 
(за Електровојводину-Нови Сад), про-

изилази да је за целу Електровојводину 
(све огранке) надлежно девет изврши-
теља, до сада именованих за подручје 
Новог Сада. Извршитељи су почели са 
радом маја 2012. године и „замењују“ на-
длежност суда у поступцима принудне 
наплате дуга за електричну енергију. До 
сада је равноправно, свим извршитељи-

ма додељено око 7.000 предмета. Резул-
тати њиховог рада ће се анализирати и 
биће основна референца за њихово ан-
гажовање у будућим предметима.

Паралелно са наплатом дуга, у Елек-
тровојводини се води и системска бор-
ба против крађе струје. Почев од ав-
густа 2011. године, ступањем на снагу 
Закона о енегетици, инкриминација 
свих кривичних дела усмерених ка не-
овлашћеном коришћењу електричне 
енергије прешла је у домен посебног 
кривичног законодавства, па се дело 
процесуира као крађа, самовлашће, 
повреда службеног печата и знака. Мр 
Хлађик је критички указала на поједи-
не појаве у домену поступања јавног 
тужилаштва (неселективна примена 
института одустанка од гоњења, одба-
чај кривичне пријаве), благу казнену 
политику судова, отежано откривање 
почињеног дела, веће ангажовање на 
плану доказивања почињеног дела и 
др. На пример, у првој половини 2012. 
од укупно осуђених починилаца изре-
чено је 665 условних осуда, 70 новчаних 
казни, 75 судских опомена и само шест 
казни затвора. Посебан проблем често 
представља то што судови не прихва-
тају обрачун неовлашћене потрошње, 
који је обављен у складу са Уредбом, 
подзаконским актом и ангажовање 
вештака, у поступку ради утврђивање 
„стварне“ потрошње.

М. Ч.

УсПеШнА нАстОЈАЊА електРОвОЈвОдине ЗА нАПлАтУ електРичне енеРгиЈе сУдским ПУтем

Дугови не застаревају, наплата 
на водећем месту у ЕПС-уН
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Електродистрибуција „Суботица“ је, у 
првих шест месеци ове године, на ос-
нову критеријума за оцењивање ус-

пешности пословања огранака (губици у 
разводу, наплата потраживања, погонска 
спремност, ликвидност, финансијски ре-
зултат, квалитет очитавања), оцењена као 
најуспешнија и имала је збирно најбоље 
резултате у пословању. О овој теми разго-
варали смо са мр Богданом Лабаном, ди-
ректором огранка ЕД „Суботица“.

Како сте доживели похвале за по-
стигнуте резултате?

– Похвале за остварене резултате у пр-
вој половини године сигурно годе и плод 
су великог рада и залагања свих запосле-
них. Али, оне представљају и обавезу, од 
нас се и даље очекују још бољи резултати. 
И поред тешкоћа које постоје, има просто-
ра за напредак, остаје нам да даље систе-
матски радимо, учимо, прилагођавамо се 
новим околностима, да се кадровски јача-
мо и спремно дочекамо нове изазове.

Како оцењујете резултате наплате у 
првом полугодишту? 

– Наплата потраживања је за 1,13% већа 
у првих шест месеци ове у односу на исти 
период прошле године. Нешто бољи про-
ценат наплате је у домаћинствима, него 
у привреди. Укупан дуг привреде у првој 
половини године износио је око 400 мили-
она, а дуг домаћинстава око 300 милиона 
динара. Највише проблема у наплати има-
мо са буџетским купцима. Водимо рачуна 
да дугови не застаревају, на време издајемо 
опомене и искључујемо нередовне плати-
ше и утужујемо их како не би дошло до за-
старе потраживања. Више од 50% купаца 
домаћинства редовно измирују своје оба-
везе и тако остварују значајне попусте.

Како оцењујете резултате на 
смањењу губитака у вашем огранку? 

– ЕД „Суботица“ је током првих шест ме-
сеци ове године смањила губитке за 1,47% 
у односу на исти период прошле године. 
Са оваквим смањењем налазимо се већ не-
колико месеци на водећем месту. Наравно 
да смо задовољни овим резултатима, али 
сматрам да можемо и морамо још боље и 
више, јер број људи који се служи недо-
звољеним средствима при коришћењу 
електричне енергије је све већи. Смањење 
губитака је резултат интензивних актив-

ности и сталног присуства електромонте-
ра и читача на терену на пословима кон-
троле мерења и допунских очитавања и 
током поподневних сати и викендом, и 
то код купаца са нултом потрошњом, где 
смо уз интензивирање замене бројила ус-
пели свести прикривање утрошене енер-
гије на минимум. У првих шест месеци 
обављено је око 12.000 контрола мерних 
места, а у истом периоду измештено је око 
300 бројила на јавну површину. Просечан 
проценат очитавања у овом периоду по-
већан је за 10%, што је и један од разлога 
за смањење губитака. С друге стране, по-
бољшањем квалитета очитавања, повећао 
се и проценат купаца без потрошње за око 
5%, а разлог повећаном броју нулте пот-
рошње је велики број напуштених кућа, 

пре свега у делу северног Баната. Од битне 
важности за смањење губитака је и откри-
вање, у Суботици, две илегалне лаборато-
рије за производњу уређаја за манипула-
цију на бројилима.

Каква је погонска спремност вашег 
огранка? 

– Показатељи поузданости напајања 
купаца електричном енергијом (SAIDI, 
SAIFI, ENS) у ЕД „Суботица“ имају нешто 
веће вредности у првој половини године 
у односу на прошлу годину, док показа-
тељ CAIDI има мању вредност, што ука-
зује да су непланирани прекиди у овој 
години у просеку трајали краће, односно 
да је брже рађена рестаурација напајања. 
Увидом у структуру непланираних пре-
кида, уочава се повећање броја кварова 
који су довели до испада трансформато-
ра. Најчешћи узрок испада трансформа-
тора је неисправан рад заштитних уређаја 
на трансформаторима, као и на СН изво-
дима. У циљу превазилажења проблема 
везаних за неправилан рад заштитних 
уређаја планирана је замена комплетног 
постојећег система заштите у ТС 110/20 
kV „Суботица 4“, са новом микропроце-
сорском заштитом. Такође, планирамо 
да сукцесивно заменимо постојећу заш-
тита са микропроцесорском заштитом 
на свим СН изводима на којима није по-
уздано радила.

Какав је успех овог огранка у дру-
гим областима пословања? 

– Имамо  задовољавајућу и повећану 
инвестициону активност огранка у овом 
полугодишњем периоду која је резулти-
рала повећањем прихода од инвестиција 
за сопствене потребе за 53%, док су при-
ходи од продаје производа и услуга пора-
сли за 26%. Исто тако, у току прошле го-
дине, реконструисана је баждарница са 
инсталисаном најсавременијом опремом 
за баждарење. По добијању сертифика-
та о акредитацији, планирамо да самос-
тално оверавамо бројила и мерне групе и 
то око 18.000 бројила годишње. Такође, у 
току прошле године, направили смо ма-
гацин демонтиране опреме и отпада, по-
вршине 1.200 метара квадратних. Сама 
вредност продатог отпада у прошлој го-
дини износила је око 11 милиона динара.

М. Ш.

ед „сУБОтиЦА“ нАЈУсПеШниЈА  У ПРвих Шест месеЦи

Задовољни и спремни за нове 
изазове

Директор ЕД „Суботица“ мр Богдан 
Лабан

l Потребан млађи 
стручни кадар

Просечан број година запослених 
у огранку је 45, а најизраженији 
проблем је са електромонтерским 
кадром. Евентуално даље смањење 
броја запослених имало би озбиљне 
последице на пословање, нарочито 
у делу основних техничких функција 
одржавања и управљања ЕЕ системом. 
Минималне потребе су да се запосли 
11 младих електромонтера, наглашава 
директор Лабан.
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Крајем августа у ЕД „С. Митрови-
ца“ одржан је састанак руково-
дилаца инвестиција огранака и 

Управе. Састанком је председавао мр 
Драгољуб Мучалица, руководилац Сек-
тора инвестиција и изградње Управе. 
Састанку је присуствовао и мр Ненад 
Станковић, директор Дирекције за пла-
нирање и инвестиције. У жижи инте-
ресовања састанка била је реализација 
Плана инвестиција, инвестиционог 
одржавања, текућег одржавања, Плана 
набавки основних средстава и заштите 
животне средине, за првих шест месе-
ци. Ову тачку дневног реда образложио 
је руководилац Сектора инвестиција и 
изградње Управе, уз напомену да је ре-
ализација плана солидна и изнео оче-
кивање да ће реализација у другом делу 
године бити боља. Од укупно 2 милијар-
де и 700 милиона динара, колико је пла-
нирано за инвестиције, реализовано је 
43% (сопствена средства 46%, кредитна 
средства скоро 100% а средства трећих 
лица 33%), План одржавања реализо-
ван је са 40% (текуће одржавање 40%, 
инвестиционо одржавање 31%, редов-
но одржавање 45%). Реализација плана 
инвестиција по огранцима је: ЕД „Нови 
Сад“ има изузетну добру реализацију, 
ЕД „Зрењанин“ солидну, ЕД „Панчево“, 
ЕД „Сомбор“ и ЕД „Рума“ су на нивоу 
плана, ЕД Суботица“, ЕД „С. Митрови-
ца“ и Управа имају подбачај у односу на 

план. Код Плана инвестиционог одржа-
вања, Нови Сад, Суботица и Зрењанин 
имају добру реализацију. Што се тиче 
Плана заштите животне средине,  реа-
лизовано је седам милиона динара, а за 
другу половину године остало је 28 ми-
лиона динара. 

На састанку је разматран и Извештај 
о реализацији Плана јавних набавки 
стратешког материјала и опреме, као 
и реализација набавке електромонта-
жних радова. Ове тачке дневног реда 
образложио је Миланко Радић, дирек-
тор Центра за јавне набавке. 

– Набавка армирано-бетонских сту-
бова и испорука иде по планираној 
динамици, за набавку МБТС иде јав-
ни позив, с тим да се покрију потребе 
у овој и до краја наредне године, алче 
уже је уговорено и испоручено, НН ка-
блови уговорени и  испорука је у току, 
СН каблови уговорени и испорука је у 
току, за СН изолаторе ЛСП  уговор је 
на потписивању, СН кабловски при-
бор је уговорен и испорука је у току, 
НН аутоматски осигурачи уговорени 
и испорука је у току, за трансформа-
торе је потписан уговор и испорука 
је у току, за монофазна бројила и мер-
не групе набавка је у току, трофазна 
бројила испоручена, за трафо уље јед-
на набавка завршена, друга у току. У 
погледу реализације набавки електро-

монтажних радова, у припреми је тен-
дер за остале огранке на бази тендера 
ЕД „Нови Сад“, који ће бити једнооб-
разан – истакао је Радић.

На састанку је представљен пред-
лог Плана активности на имплемен-
тацији и развоју програмског пакета 

OPEN DOC у овој и наредној години. 
Циљ је да почетак потпуне примене 
софтвера у свим пословним функ-
цијама (економско-финансијски по-
слови, логистика, енергетика и служ-
бама за изградњу прикључака) буде 
од 1. јануара 2013. Закључено је да 
представници развојног тима и сек-
тора енергетике посете све огранке, 
у циљу сагледавања проблема у при-
мени софтвера и отклањања евен-
туалних нејасноћа како би се могао 
тестирати целокупан програм у пе-
риоду до званичног почетка примене 
софтвера.

У вези са реализацијом плана пројек-
товања и усклађености са објектима из 
Плана инвестиција, закључено је да је 
потребна боља координација огранака 
у вези са израдом пројеката, односно, 
потребно је утврдити који су објекти ван 
плана пројектовања, да ли је то оправда-
но и то ће се анализирати на састанци-
ма приликом редовног обиласка огра-
нака. 

М. Ш.

РУкОвОдиОЦи инвестиЦиЈА О ШестОмесечнОм УчинкУ
и
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полазећи од реализованих планова у првој половини године и тренутне ситуације у 
погледу стања актуелних јавних набавки, а узимајући у обзир да је друга половина 
године, што се тиче реализације, увек боља, изнета је оцена да ће цела 2012. година 
бити успешна 

Солидна реализација Плана 

l Сарадња Са јавним 
предузећима

На састанку су руководиоци упознати 
да могу потписивати уговоре са 
ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад за 
установљавање права службености 
пролаза електроенергетских водова 
са плаћањем годишње накнаде. У 
току је и договор са ЈП ПТТ Београд, а 
инициран је и састанак у Министарству 
енергетике са ЈП „Железнице Србије“ 
Београд, у циљу решавања наведене 
проблематике.
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пД „Електровојводина“ наставља 
да, с правом и поносом, афир-
мише слоган да је – обраћајући 

се свим купцима електричне енергије - 
„ваш поуздани испоручилац најчистије 
енергије“. То постиже редовним, плани-
раним улагањима (изградњом) и рекон-
струкцијама електроенергетских обје-
ката, посебно трафостаница.

Подсетимо, крајем прошле године је 
свечано пуштена у рад реконструиса-
на и проширена ТС 110/35/20 kV „Нови 
Сад 1“ у Новом Саду. У реконструкцију 
ове ТС уложено је око 140 милиона ди-
нара, од чега у овој години око мили-
он динара за прибављање употребне 
дозволе. Такође, за Дан Друштва 28. 
јуна 2012. године свечано је пуштена у 
рад реконструисана ТС 110/35/20 kV 
„Вршац 1“ у Вршцу. Ова реконструк-
ција је коштала око 200 милиона дина-
ра. Највећи део опреме је набављен и 
плаћен претходних година, тако да је 
Друштво у овој години потрошило око 
30 милиона динара.

– У току је функционално испити-
вање нове ТС 110/20 kV „Инђија 2“. 
Ако прикључни далековод 110 kV, који 
гради ЕМС Београд, буде завршен у 
обећаном термину, ову ТС планирамо 
да пустимо у рад до краја септембра 
2012. године. Набавка опреме за ову ТС 
је финансирана из одобреног кредита 
Светске банке, у износу од 106 мили-
она динара. Електровојводина је фи-
нансирала откуп парцеле, грађевинске 
и електромонтажне радове. За ове на-
мене је у прошлој години плаћено 38, а 
у овој години очекујемо плаћање у из-
носу од 34 милиона динара, тако да ће 
укупна вредност ове инвестиције изно-
сити око 180 милиона - прича нам мр 
Ненад Станковић, директор Дирекције 
за планирање и инвестиције у Управи 
Друштва.

Ради отклањања експлоатационих 
проблема, у току је и адаптација ТС 
110/20 kV „Вршац 2“ у Вршцу, која под-

разумева замену старог постројења 20 
kV новим савременим, као и замену 
комплетне старе заштите микропро-
цесорском заштитом најновије генера-

ције. У оквиру ових радова урадиће се и 
мањи грађевински захвати – изградња 
уљне јаме са сепаратором зауљених 
вода, у складу са савременим еколош-
ким захтевима, поправка крова зграде 
ТС, застакљивање, кречење, итд.

Планирамо је да ова адаптирана ТС 
буде пуштена у рад почетком октобра 
ове године, а укупна утрошена средства 
за ову намену ће износити близу 80 ми-
лиона динара.

– На подручју ЕД „Панчево“ гради-
мо и ТС 35/20 kV „Алибунар – мини“, 
непосредно уз постојећу ТС 110/35 kV 
„Алибунар“ у Алибунару. Вредност ове 
инвестиције је око 60 милиона динара, а 
завршетак и пуштање у погон планира-
мо почетком децембра ове године. Због 
недостатака средстава, врло захтеван 
захват – реконструкцију ТС 110/35/20 
kV „Сремска Митровица 1“ у Сремској 
Митровици одложили смо за наредну 
годину. Претходних година смо наба-

вили и комплетну  високонапонску оп-
рему, а за ту намену утрошили смо 80 
милиона динара. Мањи део те опреме 
је, због експлоатационих проблема, већ 
уграђен. Друштво ове године завршава 
и прву фазу грађевинских радова (уго-
ворена цена 20 милиона динара). Ове 
године купљен је и уграђен нови транс-
форматор 110/20 kV, 31,5 MVA за који 
је плаћено 35 милиона динара. У току је 
испорука средњонапонске и заштитно-
управљачке опреме (уговорена цена 80 
милиона динара). Предстоји јавна на-
бавка друге фазе грађевинских и ком-
плетних електромонтажних радова. 
Пуштање у рад комплетно реконструи-
сане ТС планирано је за крај  2013. го-
дине – наводи мр Станковић.

За потребе прикључења нових потро-
шача у индустријској зони у Шиманов-
цима,  планира се проширење постојеће 
ТС 110/20 kV „Пећинци“ у Пећинцима. 
Ове године купљен је и уграђен нови 
трансформатор 110/20 kV 31,5 MVA 
(плаћен 35 милиона динара). Следи 
јавна набавка средњонапонског по-
стројења, заштитно-управљачке опре-
ме, грађевинских и електромонтажних  
радова. У 2014. години планирамо завр-
шетак радова и пуштање у рад проши-
рене трафостаница.

– Такође, врло значајан захват у на-
редном периоду је и реконструкција 
ТС 110/35/20 kV „Бечеј“: због потре-
бе проширења производних капаците-
та „Сојапротеина“, изградњу нове ТС 
110/20 kV „Крњешевци“ и припрему за 
изградњу и реконструкцију низа наших 
трафостаница 110/x kV. Подсећам да, 
због врло сложене законске регулативе, 
припрема документације до добијања 
грађевинске дозволе траје по неколико 
година! Поред врло значајних улагања 
у изградњу ТС 110/x kV, огранци су та-
кође инвестирали десетине милиона 
динара, по свакој ТС, у изградњу 20 kV 
извода - истиче мр Станковић.

М. Ч.

ЗАвРШенА и текУћА иЗгРАдЊА нОвих тРАФОстАниЦА 

У интересу купаца, Друштво улагало и улаже више стотина милиона динара, како би 
се инвестицијама и реконструкцијама обезбедила максимална стабилност рада ЕЕС на 
подручју свог конзума. Ових дана - нове ТС у Инђији, „Вршац 2“...

Значајна улагања за поузданију 
испоруку струје

Завршни радови на трафостаници 
110/20 kV „Инђија 2“
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Доследно примењујући мере на 
побољшању остварења наплат-
ног задатка Oгранак „ЕД Зрења-

нин“ успео је да током првих седам ме-
сеци 2012. године оствари напредак у 
остварењу наплатног задатка, у односу 
на 2011. годину. 

Мере које се, како нам је саопштено, 
перманентно примењују су: издавање 
писмених опомена за доспела а неиз-
мирена дуговања; утужења купаца по 
основу неизмирених дуговања; обуста-
ва испоруке електричне енергије и кон-
троле искључених купаца. 

Наравно, истичу у „ЕД Зрењанин“, 
све ове мере су правовремено и актив-
но праћене медијским активностима 
које су свакако допринеле побољшању 
наплате потраживања . Сарадња и кон-
такт са медијима, на задацима побољ-
шања остварења наплатног задатка, ог-

ледају се у редовним саопштењима за 
медије, као и прилозима на локалним 
ТВ станицама и честим укључењима у 
програме локалних радио-станица.

– Оно што се тешко исказује бројка-
ма и процентима јесу контакти и од-
носи са купцима, посебно са купцима 
који у значајној мери троше електричну 
енергију, односно чија дуговања имају 
знатан утицај на остварење наплатног 
задатка. Сталним контактима и при-
суством код таквих купаца, као и раз-
умевањем њихових проблема, превази-
лазе се могуће баријере у комуникацији 
и постиже боља наплата потраживања 
- сазнајемо од Слободана Стојкова, ди-
ректора Огранка.

Мора се истаћи и да је укупан при-
вредни амбијент средњег и северног Ба-
ната у незавидном положају, имајући у 
виду велики број отворених стечајева, 

као и проблеме ликвидности привред-
них субјеката. Ово, директно, има за 
последицу пад куповне моћи и стано-
вништва, што се пресликава и на нап-
лату код свих категорија купаца, додаје 
Милан Шкипина, руководилац Сектора 
за трговину електричном енергијом.

Улажући напоре на остварењу наве-
дених активности, у јулу је Огранк, „ЕД 
Зрењанин“ постигао проценат наплате 
од 106,60 одсто, што је за 7,61% више, 
у односу на исти период претходне го-
дине!

– Посматрајући, кумулативно, пока-
затеље остварења наплатног задатка за 
првих седам месеци 2012. године, Огра-
нак „ЕД Зрењанин“ га је остварио - са 
99,7 %, што је за 6,9% више, у односу на 
исти период 2011. године. Постигнути 
резултати у првих седам месеци 2012. 
године, позиционирају  Огранак  „ЕД 
Зрењанин“ - на прво место у Друштву, 
по остварењу наплатног задатка у одно-
су на друге огранке у оквиру ПД „Елек-
тровојводина“ и обавезују руководство 
Огранка, као и све запослене, на даљем 
одржавање постигнутог тренда и до-
брих резултата у наплати својих потра-
живања, и у наредном периоду - истиче 
директор Стојков.

М. Ч.

ед „ЗРеЊАнин“ ЗнАчАЈнО ПОвећАО ПРОЦенАт нАПлАте
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И поред  великог броја отворених стечајева и пада куповне моћи становништва 
у средњем и северном банату, у првих седам месеци ове године (у односу на исте 
периоде 2010. и 2011.), забележен напредак у остварењу наплатног задатка 

Надокнађивање пропуштеног

 
Упоредни преглед наплате по месецима за ЕД Зрењанин   
проценат наплате 2010. година 2011. година 2012.годинa тренд 
јануар 87,63% 83,24% 99,76% 16,52% 
фебруар 87,80% 95,47% 95,08% -0,39% 
март 103,03% 102,92% 92,09% -10,83% 
април 87,16% 88,85% 101,21% 12,36% 
мај 94,27% 95,71% 102,84% 7,13% 
јун 101,35% 96,11% 101,16% 5,05% 
јул 102,27% 98,99% 106,60% 7,61% 

 

Слободан Стојков
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У циљу што квалитетније заступље-
ности свих региона и свих мик-
ро-локација, Електровојводи-

на је позвала све субјекте - од градова, 
локалних самоуправа, месних заједни-
ца, институција, установа, привред-
них субјеката и грађана, појединаца да 
предложе на којим локацијама сматрају 
да би било најсврсисходније поста-
вљање таквих пуњача, како би се, што 
је могуће брже, могла створити основа 
за реализацију самог пројекта. Овакав 
пројекат може да обезбеди реализацију 
више од 500 места за пуњење на терито-
рији која има два милиона становника 
и 44 локалне самоуправе, укључујући и 

Град Нови Сад. Реч је о инфраструкту-
ри будућности са којом Електровојво-
дина даје значајан допринос заштити 
животне средине и примени најчистије, 
најплеменитије енергије у функцији за-
довољавања дневних потреба и макси-
малног уређења енергетског биланса са 
аспекта смањења потрошње фосилних 
горива. 

Технолошки у овом тренутку процес 
коришћења електропуњача и наплате 
већ је могуће урадити, пошто Електро-
војводина има концепцију и техноло-
гију са којом може обезбедити даљин-
ско коришћење и наплату енергије која 
се утроши за пуњење. Циљ је да се што 
више за локално кретање користи овај 
вид превоза, како би се смањило апсо-

лутно загађење CO2 и уштедео новац 
који се троши на коришћење фосил-
них горива. Идеја је да се аутомобили 
пуне на јефтину енергију и да Електро-
војводина на тај начин да свој допри-
нос смањењу загађења. У интересу је 
стварање стратешке инфраструктуре 
будућности, јер је будућност дошла 
у Европу. У  развоју инфраструктуре 
која треба да обезбеди примену кон-
цепта паметних мрежа (smart grid) 
подразумева и задовољавање свих пот-
реба грађана и привреде на територији 
одговорности дистрибутера. 

– Капацитет напуњене батерије 
електричног возила је око 20 kWh, што 

пружа аутономију од око 100 пређе-
них километара. Хибридна возила 
имају капацитет од око 3 до 5 kWh, 
за електричну аутономију од 20 до 40 
километара. Пошто је капацитет бате-
рије електро возила ограничен, вози-
ло мора да се пуни на сваких 2 или 3 
дана у просеку. У пракси, возачи пуне 

своја возила на сваких 1 или 2 дана у 
просеку, а пуњење возила траје од 1 
до 2 сата. Доступне су и нове техно-
логије тзв „DC quick charging station”” 
које омогућавају брзо пуњење елек-
тричних возила за 20 до 30 минута. 
Циљ нам је развијање инфраструкту-
ре пуњача за електрична возила како 
би грађанима дали мотив да пређу са 
возила која покрећу фосилна горива 
на електрична возила – истакао је ин-
жењер у Служби енергетике Управе 
Душан Ђукић.

Код избора локације, где би био по-
стављен пуњач, битно је, како каже, да 
то место има развијену ифраструкту-
ру – додатне садржаје ресторан, спорт-
ски терени, шопинг центар, јавне га-
раже, такси стајалишта, аутобуске и 
железничке станице, као и  слична од-
редишта на којима би корисници, док 
чекају на пуњење, квалитетно иско-
ристили своје време. 

– Сматрамо да би овај пројекат тре-
бало да се до краја године технолош-
ки заокружи са структуром добијених 
информација везаних за погодне ло-
кације за инсталисање станица, а да 
ће се у првом тромесечју наредне го-
дине форматизовати као готов проје-
кат и бити представљен у априлу на 
начин који подразумева могућност 
учешћа свих већих светских компанија 
у правцу потенцијалних инвестиција  
у овакву инфраструктуру. Циљ нам је 
развијање инфраструктуре пуњача за 
електрична возила, како би грађанима 
дали мотив да возила која покрећу фо-
силна горива замене електромобилом 
– навео је  Ђукић.

М. П.

ПРОЈекАт електРОвОЈвОдине и ФАкУлтетА техничких нАУкА

l Француска искуства
У француској престоници постоји више од 200 станица за пуњење које су на располагању 
на педесетак локација по целом граду, и најчешће се налазе у подземним паркинзима, 
комерцијалним паркиралиштима и на улици. Све ове станице су опремљене 
одговарајућом заштитом и пружају могућност пуњења електричних аутомобила који се 
нуде на француском тржишту. Приступ станици се остварује путем чип картица, које се 
добијају у ЕДФ.

пратећи светске трендове, Електровојводина, у сарадњи са Факултетом техничких 
наука из Новог Сада, покреће пројекат решавања идејног пројекта и бизнис плана 
за реализацију инфраструктуре мреже пуњача за електромобиле на целој територији 
покрајине Војводине

Прикључите се на будућност!
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привредно Друштво за дистрибу-
цију електричне енергије „Елек-
тровојводина“ д.о.о.  Нови Сад, 

крајем августа је Привредном друштву 
„Југоисток“ д.о.о. Ниш, свечано пре-
дала на даљу употребу енергетски 
трансформатор 35/10 kV, снаге 4 MVA. 
Трансформатор је од 1969. године до 
септембра 2011. године, био у пого-
ну у Белој Цркви и Јерменовцима - ЕД 
„Панчево“, те је, због потребе веће сна-
ге, на том конзуму замењен.

Електровојводина већ дуже време 
прелази на директну трансформацију, 
те постепено гаси 35 kV постројења и 
мреже. На тај начин јавља се извесна 
количина енергетских трансформа-
тора 35 kV који су још у добром стању 
и могу да се користе, односно дони-
рају у остале делове ЕПС-а који још 
поседују 35 kV мрежу. На овај начин 
Електровојводина је већ донирала је-
дан број енергетских трансформато-
ра другим привредним друштвима за 
дистрибуцију у саставу ЕПС-а.

- Чином донације овог енергетског 
трансформатора Електродистрибу-
цији „Лесковац“, Привредно друштво 

Електровојводина даје важан допри-
нос свеукупном напретку у снабде-
вању електричном енергијом грађана 
Републике Србије. У име свих за-
послених, честитамо ЕД „Лесковац“ 
на овој вредној донацији. То је знак 
наставка добре даље сарадње са ПД 
„Југоисток“ Ниш, на обострану ко-

рист - истакао је на уручивању дона-
ције директор Електровојводине  др 
Тихомир Симић.

Директор Дирекције за стратегију 
и инвестиције ЕПС-а Мирослав Лу-
товац истакао је да је овај данашњи 
догађај знак добре сарадње и наста-
вак одличног дијалога два привредна 
друштва из састава ЕПС-а и, при том, 
захвалио Електровојводини и дирек-
тору Симићу на разумевању и подр-
шци. У име ЕД „Лесковац“, на чијем 
конзуму ће трансформатор бити ста-
вљен у погон, на донацији је захвалио 
директор мр Небојша Цветковић.

Свечаности примопредаје енергет-
ског трансформатора, присуствовали 
су представници Дирекције за страте-
гију и инвестиције ЕПС-а Мирослав 
Лутовац и Слободан Кујовић, Бра-
тислав Николић, директор Дирекције 
за планирање и инвестиције ПД „Ју-
гоисток“ Ниш, мр Небојша Цветко-
вић, директор огранка ЕД „Лесковац“ 
са сарадницима, а у име донатора ди-
ректор Друштва др Тихомир Симић 
са сарадницима.

 М. Ш.

електРОвОЈвОдинА дОниРАлА енеРгетски тРАнсФОРмАтОР 

Ову вредну донацију, као знак добре сарадње унутар ЕпС-а, Електровојводина 
уручила пД „Југоисток“ Ниш, а трансформатор ће у погону бити на конзуму ЕД 
„Лесковац“

За стабилност испоруке 
електричне енергије ЛесковчанаД
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Примопредаја трансформатора



На свечаности у Центру за ос-
новну полицијску обуку у 
Сремској Каменици су, у при-

суству председника Владе Србије и 
министра унутрашњих послова Иви-
це Дачића, у полицајце приправнике 
промовисана 103 полазника тог цен-
тра – 73 младића и 27 девојака. Свеча-
ности су присуствовали и министар 
просвете, науке и технолошког раз-
воја Жарко Обрадовић, директор по-
лиције Милорад Вељовић, председник 
Управног одбора ЕПС-а Аца Марко-
вић и директор Електровојводине др 
Тихомир Симић. 

Премијер Ивица Дачић је, обраћајући 
се питомцима центра и њиховим поро-
дицама, рекао да је дужност полицаја-
ца да, као заштитници закона и вере у 
бољу и праведнију будућност грађана, 
личим примером, законитим посту-
пањем и хуманошћу задобију поверење 
заједнице и постану нераскидив чини-
лац система безбедности Србије.

Том приликом, директор Електро-
војводине др Тихомир Симић лично је 
честитао премијеру Ивици Дачићу име-

новање на једну од највиших државних 
функција у Републици Србији. Иначе, 
ово није први сусрет директора Елек-
тровојводине са министром унутра-
шњих послова Ивицом Дачићем, али 
је прилика да се још једном и на овај 
начин учврсти сарадња и континуит-
ет Министарства унутрашњих посло-
ва и Електровојводине, посебно када 
се имају у виду напори које Електро-

војводина чини у борби против крађе 
струје.

Најбољим полазницима 6. класе Цен-
тра за основну полицијску обуку Ивани 
Марковић, Ивани Николић и Дражену 
Ајдуковићу премијер Ивица Дачић уру-
чио је лап-топ рачунар, камеру и фото-
апарат, а у оквиру церемоније отворена 
је и реновирана библиотека центра.

М. П.
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почетком августа у Госпођинцима 
је одржана мала свечаност у ок-
виру обележавања стогодишњи-

це српског ваздухопловства. Удружење 
вазухопловаца Војводине организовало 
је откривање спомен-плоче погинулим 
вазухопловцима Југославије и Совјет-
ског Савеза у току Другог светског рата. 
У име директора Друштва др Тихоми-
ра Симића и Електровојводине скупу се 
обратио Синиша Корица, координатор у 
Електровојводини, који је између осталог 
рекао да кад се каже пилот, обично се ми-
сли на храброст. 

– Један филозоф је рекао: „Није храбар 
онај човек који се не боји, већ онај који 

је у стању да савлада своју плашљивост“. 
Има много заједничког између електро-
монтерског кадра Електровојовидине и 
вас пилота. И једни и други знају да са-
владају страх, и једни и други раде на ви-

синама и са великим потисним силама и 
енергијама. Можда је баш то била црта по 
којој смо се међусобно препознали. Елек-
тровојводина као друштвено одговорна 
компанија негује принципе храбрости и 
одважности, ми у пословном смислу, а ви 
у неговању летачких традиција. Зато смо 
и пријатељи Удружења вазухопловаца 
Војводине – нагласио је Корица.   

Иначе, 423. Ваздухопловни јуришни 
пук формиран је 9. фебруара 1944. године 
у Руми. Његове јединице полетале су са 
импровизованог аеродрома у Госпођин-
цима ка Сремском фронту, Батини и ка 
другим борбеним дејствима. 

М.П.

нА ПРОмОЦиЈи нОве клАсе ПОлиЦиЈАЦА ПРиПРАвникА и ПРедстАвниЦи еПс-А

ОБелеЖАвАЊА стОгОдиШЊиЦе сРПскОг вАЗдУхОПлОвствА

Неговање принципа храбрости и 
одважности
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Директор Електровојводине др Тихомир Симић лично је честитао премијеру Ивици 
Дачићу именовање на једну од највиших државних функција у Републици Србији

Учвршћује се сарадња

Директор др Тихомир Симић и премијер Ивица Дачић

Са свечаности у Госпођинцима
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Eлектроенергетска ситуација у ав-
густу 2012. била je добра и није 
било ограничења у испоруци елек-

тричне енергије, нити напонских ре-
дукција. Истовремено, подсећамо на 
јулско/августовску врелину, па је тако 
и хидролошка ситуација у августу била 
врло лоша; дотоци река били су изузет-
но мали, тако да су производни капа-
цитети радили испод билансног режи-
ма рада.

Како сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу 
погона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума Дирекције за упра-
вљање у Управи Друштва, првих осам 
месеци текуће године карактерише 
смањење потрошње електричне енер-
гије за 0,77% у односу на исти период 
претходне године, односно смањење 
од 2,30% у односу на билансне коли-
чине.

– Што се тиче стања дистрибутивног 
система Електровојводине, можемо 
констатовати да је током августа систем 
радио стабилно и без већих проблема. 
Број погонских догађаја био је на нивоу 
из августа прошле године - каже Кру-

нић. Од значајнијих догађаја које су за-
бележили, Крунић је поменуо следеће: 

Трећег августа, у 5,57 сати испао је из 
погона ЕТ 110/20 kV број 2 у ТС 110/20 
kV „Темерин“ услед нестанка једносмер-
ног напона који је проузрокован крађом 
акумулаторских батерија из објекта. 
Време трајања прекида напајања купа-
ца са конзумног подручја ове ТС (11.467 
купаца) износило је 87 минута.

Једанаестог августа, у 6,05 сати, ис-
пао је из погона ЕТ 110/20 kV број 2 у 
ТС 110/20 kV „Суботица 4“ деловањем 
земљоспојне заштите и због механич-
ког квара на 110 kV прекидачу трафо-
поља ЕТ 2. Време трајања прекида на-
пајања купаца са конзумног подручја 
овог ЕТ износило је 37 минута. 

Крунић, по ко зна који пут наглаша-
ва, да су, и током августа 2012,  нес-
мањеним интезитетом, настављене 
крађе и оштећења елемената дистри-
бутивног система Електровојводине 
и пратеће опреме. Нови пример ште-
те која настаје услед наведених про-
тивзаконитих активности, не само по 
имовину Електровојводине, него и по 
купце електричне енергије, предста-

вља крађа акумулаторских батерија 
из ТС 110/20 kV „Темерин“, која је от-
кривена 3. августа, а која је условила 
испад из погона ЕТ 110/20 kV  број 2, 
услед чега је преко 11.000 купаца било 
без електричне енергије 87 минута! 

У августу 2012. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 654 GWh, што представља 
повећање од 3,07% у односу на исти 
период претходне године, што је на 
нивоу билансних количина. Енергија 
је испоручена уз максималну регис-
тровану снагу од 1.219 МW, што је по-
већање од 2% у односу на август пре-
тходне године. Дистрибутивни купци 
преузели су 608 GWh, што је за 1,54% 
више у односу на исти период прет-
ходне године. Директни купци преу-
зели су 46 GWh, што је више за 28,32% 
у односу на исти период из претходне 
године. 

Средња дневна температура у авгус-
ту је, подсетимо, била 24,6о С - што је 
за 2,3о С више од средње дневне тем-
пературе забележене у истом месецу 
претходне године.

М. Ч.

електРОенеРгетскА ситУАЦиЈА У АвгУстУ 

И поред врелине и суше, ЕД систем Електровојводине радио стабилно и без већих 
проблема. Настављене крађе и оштећења ЕЕО!

Врло лоша хидрологија
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У Новом Саду ће се, традиционал-
но, одржати VI Међународни 
форум о обновљивим извори-

ма енергије (ОИЕ) „Енергетски изазов 
Србије 2020-30-50“ (24-25. октобра), 
у оквиру октобарске манифестације 
„Дани енергетике 2012“. Амбасада Ре-
публике Финске у Србији потврдила 
је Организационом одбору Форума да 
ће на Форуму ове године Финска бити 
земља-партнер, уз присуство тамошње 
Агенције за промоцију извоза FINPRO, 
као и репрезентативних компанија 
енергетског сектора, препознатљивих 
на глобалном тржишту. Стога се може 
очекивати да на, по правилу успешном, 
масовно посећеном, едукативном и 
подстицајном Форуму буде обезбеђена 
и презентација најсавременијих техно-
логија у домену ОИЕ и приказ страте-
гије развоја енергетског сектора у свим 
областима, са најуспешнијим примери-
ма из сопствене праксе.

Како сазнајемо из позивнице за овај 
значајни скуп, коју нам је уручио члан 
Програмског одбора Форума, проф. др 
Душан Гвозденац (Факултет техничких 
наука, Универзитета у Новом Саду), 
покровитељи Форума су: Влада АПВ, 
Покрајински секретаријат за енергети-
ку и минералне сировине и Електро-
војводина, а изабрани радови биће (као 
што се био случај и после 5. Форума) 
публиковани у специјалном издању ча-
сописа „Thermal Science“.  Форум орга-
низују: диселдорфски Институт за ев-
ропске послове (INEA) и Покрајински 
центар за енергетску ефикасност при 
ФНТ-у, у Новом Саду.

Према доступним саопштењима и 
информацијама пред одржавање Фо-
рума, учешће Финске, као земље-парт-

нера, на предстојећем Форуму је и 
признање Организационом одбору Фо-
рума. Заједничка су очекивања да рад 
Форума буде материјализован ефект-
ним инвестирањем у процес повећања 
енергетске ефикасности, максималним 
искоришћењем ОИЕ, почетком приме-
не SMART GRID концепта и тиме ства-
рањем услова за сигурну енергетску бу-
дућност Војводине и Србије.

– На предстојећем Форуму, поред 
представника институција ЕУ, биће и 
представници земаља региона и наше 
земље, из области енергетике, као и 
преко 100 компанија са више од 400 не-
посредних учесника у дводневном раду 

- истакао је, између осталог, председник 
Програмског одбора, председавајући 
Форума, директор Електровојводине 
др Тихомир Симић.

Форум би, тако, требало да отвори 
реалне перспективе развоја енергетског 
сектора Републике Србије и доприне-
се промоцији достигнутих стандарда, 
који нас квалификују као потенцијал-
не стратешке партнере и конкурентне 
извознике домаћег знања и техноло-

гије, кроз наступ српског енергетског 
конзорцијума Serbia Energy Group на 
тржиштима Африке, средње Азије и 
бивших совјетских република, у наред-
ној години. 

Првог дана Форума, како је најавље-
но, одржаће се и предавања, по позиву, 
и дискусије у оквиру „округлог стола“, 
о темама: европски концепт развоја 
енергетике до 2050; енергетски иза-
зов Србије; енергетске перспективе у 
Војводини и – интелигентне мреже и 
енергетска ефикасност. Очекује се да 
на Форуму буде речи и о следећим ис-
траживачким темама: ОИЕ, енергетска 
ефикасност и енергетске конверзије, 

нови материјали и складишта енергије, 
моделирање и симулација енергетских 
процеса, енергетски менаџмент, поли-
тика и економика, енергетика и зашти-
та животне средине и развојне енер-
гетске технологије.

Поводом пола века постојања, и 
Друштво термичара Србије организо-
ваће трибину: „Образовање, наука и 
технологије – трендови и достигнућа“

М. Ч.

VI меЂУнАРОдни ФОРУм О Оие ОдРЖАће се У нОвОм сАдУ 24. и 25. ОктОБРА

Амбасада Републике Финске у РС потврдила Организационом одбору да ће 
на Форуму, на ком би требало да се сагледају могућности и изазови у области 
обновљивих извора у нашој земљи за период 2020-30-50. година, Република Финска 
бити земља-партнер

Енергетски изазов Србије
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Детаљ са прошлогодишњег V Форума
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Образовни центар Електро-
војводине активан је одав-
но (са укупно 46 ангажова-

них стручњака за разне обуке) и – пре 
НАТО бомбардовања 1999 – у старој 
згради, а и до сада, у тамошњем обно-
вљеном и осавремењеном Наставно-
образовном центру ЕВ (НОРЦЕВ), на 
Иришком венцу поред ТВ торња. По 
потреби или захтеву, предавачи су свој 
посао обављали и у неким од огранака 
(бившим деловима ЈП ЕВ). Истичемо, 
делећи понос и радост са сарадницима 
и запосленима у Служби за управљање 

и развој људских ресурса при Дирек-
цији за корпоративне послове, Обра-
зовни центар ће ускоро забележити 
леп јубиле – две деценије рада (8. мар-
та 2013.)!

Како сазнајемо од вишег стручог са-
радника Милана Радујкова, до сада је 
кроз Центар “прошло“ 12.500 полазни-
ка кроз различите видова обуке (из без-
бедности и здравља на раду, техничких 
послова, односно из свих радних про-
цеса Друштва). Од тог броја, чак 7.000 
полазника је – уважавајући тржиш-
не принципе – било из фирми ван 
Друштва, из тзв. трећих лица. 

- До краја 2012. године, у оквиру ре-
довног плана и програма, као и ван-

редних потреба, Образовни центар 
имаће комлексне активности - истиче 
Радујков. 

Сазнајемо да ће се, у оквиру редовне 
обуке из безбедности и здравља на раду, 
према плану и програму, спровести – 38. 
циклус обуке, на Иришком венцу. У ок-
виру тога, полазници ће имати прили-
ку да, поред теоретске наставе у трајању 
од три радна дана, четвртог радног дана 
- по први пут - имају и комплетну прак-
тичну обуку на новоизграђеном прак-
тично-показном полигону, у близини 
објекта НОРЦЕВ. 

Потом, Образовни центар Електро-
војводине ће, у сарадњи са Црвеним 
крстом Војводине, по плану, у септем-
бру организовати обуку запослених из 
познавања пружања прве помоћи. Пла-
нирано је да се специјализованим про-
грамом обучи око 300 запослених и то: 
екипе дежурних електромонтера, по-
словође, диспечери, лица задужена за 
безбедност и здравље на раду и сви ос-
тали који раде у сменама.

Обука ће се спроводити у сваком 
огранаку ПД ЕВ посебно. Планирано 
је и да се, у оквиру ванредних обука, 
организује специјализована обука за-
послених који имају директан контакт 
са купцима електричне енергије. Ова 
обука ће се изводити у виду тренинга 
и биће организована  и спроведена од 

стране стручњака из Службе за упра-
вљање и развој људских ресурса Упра-
ве ЕВ. 

Радујков подсећа да је у току и обу-
ка запослених (електро струке), која се 
изводи по огранцима ЕВ и односи се на 
поступање тих радника, када радове на 
ЕЕО изводе тзв. трећа лица. Планирано 
је да број обучених буде око 150. Такође, 
поменута Служба у Управи планира да 
до краја године уради и спроведе обу-
ке типа тренинга (рад са психологом у 
сврху унапређења посла) за поједине 
категорије запослених и на основу њи-
хових потреба.

М. Ч. 

Милан Радујков

Руководиоци Друштва приликом летошњег обиласка обновљених полигона код 
НОРЦЕВ-а

Детаљ са обуке запослених на осавре-
мењеном полигону код НОРЦЕВ-а 
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УскОРО двАдесетОгОдиШЊиЦА ЦентРА  електРОвОЈвОдине ЗА ОБУке и едУкАЦиЈе

Образовни центар Друштва, најчешће у НОРЦЕВ-у а по потреби и у ограцима, са 
акцентом на превентиви, до краја ове године спровешће неколико разних облика 
важних активности из безбедности и здравља на раду, познавања пружања прве 
помоћи, специјализовану обуку запослених који имају непосредни контакт с 
купцима, обуку из електро струке и тренинге Службе за управљање и развој људских 
ресурса

До сада – 12.500 полазника!
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Од недавно, први специјалиста 
струковних студија из области 
јавних набавки у Републици 

Србији је управо – наша колегиница у 
Управи Електровојводине, шеф Службе 
набавке, добара и услуга, Ленка Каши-
ковић.

Ментор њеног рада је доцент др Бојан 
Лалић, са Факултета техничких нау-
ка Универзитета у Новом Саду, у са-
радњи са Данијелом Бокан, помоћни-
ком директора Управе за ЈН, који је, 

између осталог, после успешно напи-
саног и одбрањеног рада „Дефини-
сање техничких карактеристика броји-
ла електричне енергије кроз поступак 
истраживања тржишта у области јав-
них набавки“ – нагласио да је цео рад 
урађен у духу препорука које пропаги-
ра Управа за ЈН РС.

Поред професора ФТН, већину пре-
давача чинили су стручњаци из поме-
нуте Управе, као и други стручњаци из 
земље и иностранства. Ленка Кашико-
вић је била у првој групи овог новог 
студијског програма на ФТН-у, који ће 
уписивати и наредну групу у будућој 
школској години. Ове специјалистичке 
студије су, дакле, покренуте на ФТН-у, 
чије је наставно-научно руководство, 
као и годинама уназад, увек умело да 
предузимљиво сагледа и прилагоди 
се савременим потребама струка, али 
и потребама које проистичу из праксе 
привреде, односно из одредаба нових 
прописа.

– Значајно је да смо се током сту-
дија упознали са законским решењима 
и праксом европских и земаља у окру-
жењу, а на основу искустава из праксе, 
дефинисали смо и упутили надлежнима 
предлоге измена нашег Закона о ЈН. Од 
великог значаја је била и размена искус-
тава са колегама који се, као и ми, сва-

кодневно баве решавањима проблема 
из ЈН. Ове студије су и веома допринеле 
да ЈН „осветлимо“ са више аспеката; да 
установимо њихову повезаност са дру-
гим областима и активностима: истра-
живање тржишта, ревизија, планирање, 
софтверска решења, организација, итд. 
Тема мога рада бави се утицајем ис-
траживања тржишта на ефикасност 
поступка ЈН – каже нам Ленка.

Истраживање тржишта је, у овој об-
ласти, веома важна и сложена актив-
ност и нужан предуслов за успешно 
планирање набавке, дефинисање пред-
мета набавке, израду квалитетне кон-
курсне документације и – успешну реа-
лизацију уговора. Познавање тржишта 
веома утиче и на избор поступка ЈН, 
одређивање процењене вредности на-
бавке, израду квалитетнијих техничких 
спецификација.... По нашој саговор-
ници, очекује се да се новим Законом 
о ЈН повећа транспарентност и смањи 
могућност корупције. Сматра, између 
осталог, и да би законска решења тре-
бало да допринесу поједностављивању 
процеса набавке, „ослободе“ га непо-
требних услова и начина њиховог до-
казивања; учине га економичнијим и 
ефикаснијим, као и да, у интересу свих, 
буде брже решавање спорова пред Ре-
публичком комисијом. Примедба јој је 
да је, уз остало, актуелни као и Нацрт 
новог закона потпуно усмерен на заш-
титу права понуђача, а готово ни мало 
се не баве заштитом права наручила-
ца, јер није ретка појава опструкције 
набавки, коју најчешће, злоупотребом 
права подношења захтева за заштиту, 
врше поједини понуђачи. Помиње и 
да је у Служби набавке, добара и услу-
га у 2011. години остварено око 70 од-
сто од укупог броја набавки у Управи 
Друштва, а у првој половини ове годи-
не – више од 180 набавки.

М. Ч.

кОлегиниЦА ленкА кАШикОвић ПРви сПеЦиЈАлистА ЈАвних нАБАвки У сРБиЈи

Ленка Кашиковић

Ленка Кашиковић је шеф Службе набавке, добара и услуга у Управи Друштва, а у 
сарадњи с ментором са ФТН-а, доц. др бојаном Лалићем и Данијелом бокан, помоћником 
директора Управе за јавне набавке (ЈН), успешно је сачинила и одбранила рад 
„Дефинисање техничких карактеристика бројила електричне енергије кроз поступак 
истраживања тржишта у области јавних набавки“

Познавање тржишта – кључно у 
планирању набавки

l НАЈВЕЋА ПОЈЕДИНАЧНА НАБАВКА

Како сазнајемо од саговорнице, на основу Одлуке ЈП ЕПС-а, прошле године је 
покренута ЈН бројила ЕЕ, која је на јединствен начин и истовремено спроведена у 
свим ПД за ЕД. Тако је и у Електровојводини, после више година, успешно реализована 
набавка значајне количине трофазних бројила (30.000 комада), што је истовремено 
била, вредносно, и највећа појединачна набавка добара (2.550.000 евра), у тој години.

Како подсећа Ленка Кашиковић, основ за успешност реализације ове ЈН је била 
техничка спецификација и јединствена конкурсна документација, коју су дефинисали 
стручни тимови ЕПС-а, формирани од представника привредних друштава.
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Од 14. до 16. септембра одр-
жано је треће коло спорт-
ског риболова Карп лиге 

Електровојводине 2012. Такмичење је, 
у организацији Синдикалне организа-
ције Погона Кикинда, одржано у Ба-
чком Јарку. Након званичног отварања 
и извлачења такмичарских места, у пе-
так (14. септембра) у 18 сати почело је 
такмичење које је завршено у недељу у 
10 сати. Убрзо потом, објављени су ре-
зултати и додељене су награде најус-
пешнијима. 

Након четрдесеточасовног надме-
тања у риболову, уловљено је 760 ки-
лограма шарана и амура или у просеку 
6,18 кила по једној риби. Учествовало 
је 13 екипа, а од самог старта повела је 
екипа ЕД „Панчево“ која је и на крају 
такмичења заузела прво место са 124,62 
килограма уловљене рибе. У стопу их 
је пратила екипа Управе Друштва која 
је заузела друго место са 120,60, док је 
треће заузела екипа ЕД „Зрењанин“ са 

уловљених 107,10 килограма. Сумира-
ни резултати показују да је у трећем 
колу био знатно слабији улов рибе него 
у првом колу лиге која је пецана такође 
на истом ревиру, разлог томе је веро-
ватно, по речима учесника, да је ово-
га пута риба „слабије јела“. Такмичење 
за највећи улов у сезони 2012. било је 
веома интересантно, највећи улов био 
шаран тежак 19,26 кила који је упеца-
ла екипа Управе у првом колу лиге на 

истом ревиру, а у трећем колу највећу 
рибу тешку 16,98 кила упецала је еки-
па Бетоњерке Сомбор. Сумирањем сва 
три кола Карп лиге Електровојводине 
дошло се до победника за ову годину, а 
то је екипа Управе Друштва са освоје-
них 39 бодова, друга је екипа Погона 
Сента са 35 бодова а треће место је за-
узела екипа ЕД „Зрењанин“ са освојена 
32 бода. Риболовци, БИСТРО. 

В. Ог.

пензионисани радници подружни-
це Електродистрибуције „Зрења-
нин“  активно су провели ового-

дишње летње дане. Навика да се друже је 
пренета на организовање излета  и посе-
та знаменитостима Шумадије.

Уз стручне водиче и љубазне домаћи-
не снажне импресије понели су након 
посете Опленца, Тополе и Аранђело-
вца, посебно цркве Св.Ђорђа, маузолеја 
краљевске породице Карађорђевић, ви-

ноградарове куће са легатом сликара 
Николе Граовца и Карађорђевог града са 
конаком, цркве Успења пресвете Богоро-
дице. У прелепом Аранђеловцу органи-
зована је рекреативна посета аква парку 
у непосредној близини хотела „Извор“. 
Млађи пензионери су уживали у угод-
ностима аква парка, а предах су нашли у 
ресторану „Капетанови виногради“.

Магичне су биле и дестинације према 
фрушкогорским манастирима, манасти-

ру Месић код Вршца, градићу Белој Црк-
ви, Банатској Паланци...

Обновљени Авалски торањ је био 
нови изазов за зрењанинске пензионе-
ре, па су тада посетили и цркву Ружицу, 
цркву Св.Петке и Раковачки манастир.

Далеки Острог је одувек привлачио 
својом јединственошћу и религиозне и 
оне који су заљубљеници историје, при-
родних лепота и надасве путовања, тако 
да је ова екскурзија била такође веома 
успешна. 

– Срећни смо што смо у могућности 
да на организован начин негујемо нави-
ке из времена док смо радили, да се кроз 
дружења развијају и учвршћују прија-
тељства, лепе емоције које пре свега под-
разумевају осећања да нисмо сами и за-
борављени - истиче Слободанка Тасић, 
председница подружнице Електродис-
тибуције „Зрењанин“.

М. Ш.

l

ОдРЖАнО тРеће кОлО лиге електРОвОЈвОдине У кАРПУ

У ПОдРУЖниЦи ед „ЗРеЊАнин“ АктивнО ПРОвели летЊе дАне

Неговање стечених навика 

Најбоље екипе у сезони 2012.

Пензионисани радници ЕД „Зрењанин“ на Авалском торњу   
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Након четрдесеточасовног надметања, најбољи улов имала је екипа ЕД „панчево“, у 
стопу их је пратила Управа Друштва. Треће место заузела је екипа ЕД „Зрењанин“ 

Завршница лиге у Бачком Јарку 
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На традиционалном такмичењу 
кувара аматера у кувању рибље 
чорбе – Златни котлић Електро-

војводине које је одржано почетком сеп-

тембра на Рибарском острву у Новом 
Саду, прво место освојила је екипа ЕД 
„Нови Сад“. Одмах иза њих, пласира-
ли су се врсни кувари из Погона Кањи-
жа, док је треће место припало екипи 
из Енерготехнике „Јужна Бачка“. Иако 
су имали апатински рецепт (кажу један 
од најбољих), екипа ЕД „Сомбора“ пла-
сирала се на 4. место. Специјално при-
знање – најоригиналнија рибља чорба 
додељено је куварима из ЕД Зрењанин.  

Учесницима Златног котлића при-
дружио се и директор Електровојводи-
не др Тихомир Симић, дегустирајући 

чорбе и дајући своје сугестије и 
оцену квалитета. 

– Показало се да они који пред-
стављају врхунске професионалце у 
послу, умеју и да врхунски уживају.
Очекивања да ће овогодишњи котлић 
дати могућност да сви најбољи тимови 
из свих организационих делова Елек-
тровојводине покажу своје умеће и у 
кулинарству, да покажу да могу да буду 
најбољи појединачно и у тиму још јед-

ном је обележило наше заједничко дру-
жење. Електровојводина је тим који по-
беђује – рекао је директор др Тихомир 
Симић.

Петочлани жири и ове године био је 
на „тешком“ задатку да дегустирајући 
сваку од припремљених чорби оцени 
најбољу, узимајући у обзир укус, боју, 
мирис и густину. На овогодишњем 
такмичењу у кувању рибље чорбе учест-
вовало је 20 екипа, а организатор Злат-
ног котлића Електровојводине као и до 
сада била је Синдикална организација 
„Електровојводине“ - Секција за еколо-
гију и спортски риболов.

М. П.

ОдРЖАн Шести ЗлАтни кОтлић електРОвОЈвОдине

Најбољи новосадски рецепт

l

Најбољи кулинари – победничке екипе
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Петочлани жири на задатку

Око котлића је најбоље




