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Свим запосленима,

у Новој 2013. години, много здравља, среће,
личног и пословног успеха

жели

Редакција листа „Електровојводина“
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На месечном нивоу, наплаћено је 
збирно 98,96 процената факту-
рисане реализације, с тим што 

је „Електродистрибуција Београд“ ок-
тобарску фактуру надмашила за 3,28 
одсто, а „Електровојводина“ (98,3 од-
сто) и „Електросрбија“ (98,2 одсто), 
па и ПД „Центар“ (97,37 одсто) значај-
није се издигли изнад планиране нап-
лате на годишњем нивоу (96 проце-
ната). Једино је ПД „Југоисток“ (95,23 
одсто) у протеклом месецу био испод 
планираног нивоа.             

Захваљујући томе што је већ неко-
лико месеци у већини привредних 
друштава наплата боља од планиране, 
кумулативно остварење за једанаест 
месеци ове године такође је изузет-
но добро. Укупан проценат наплате 
фактурисане реализације од јануара 

до краја новембра износи 98,62 про-
цента, што је 2,62 процента више од 
планираног нивоа. Према подацима 
Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију, 
ранг-листа ПД ЕД и кумулативно пос-
матрано остала је неизмењена, јер је 
ЕДБ на челу са нешто већом наплатом 
од издатих фактура, а више од 99 од-
сто фактурисане реализације напла-
тили су „Електровојводина“ и „Елек-
тросрбија“. Већу од планиране имао 
је наплату и нишки „Југоисток“ (96,2 
одсто), док крагујевачки „Центар“ 
(94,71 одсто) није успео да надокнади 
заостајање из прве половине године 
упркос томе што је у новембру имао 
добру наплату, каже се у електрон-
ском гласилу Електропривреде Ср-
бије Е-Инфо.

Приредила: А. Ј. Р.

НАСТАВЉЕН ТРЕНД НАПЛАТЕ ВЕЋЕ ОД ПЛАНИРАНЕ
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Привредна друштва ЕПС-а за дистрибуцију у новембру су постигла изузетно добру 
наплату рачуна за испоручену електричну енергију

l Одржати дОбар тренд у наплати

Сва привредна друштва ЕПС-а за дистрибуцију предузеће додатне мере за што бољу наплату рачуна за струју 
током децембра, како би се одржао овогодишњи, већи од планираног, тренд наплаћивања испоручене електричне 
енергије, чуло се на састанку са директорима дирекција за трговину привредних друштава ЕПС-а, почетком 
децембра. Посебно ће се инсистирати на наплати дуга од великих дужника, чији дугови из месеца у месец расту, 
наводи се у електронском гласилу ЕПС-а Е-Инфо. Такво ангажовање биће и својеврсна припрема за примену нове 
методологије за решавање старих дуговања, коју је припремила Дирекција ЕПС-а за дистрибуцију и доставила 
ресорном министарству на сагласност, о чему је учеснике јучерашњег састанка директора дирекција ПД ЕД за 
трговину, одржаног у „Електродистрибуцији Београд“, информисао Дејан Васић, директор ЕПС-ове Дирекције.

На састанку је оцењено да је наплата у новембру била изузетно добра иако нешто нижа од остварења претходних 
неколико месеци. На месечном нивоу, наплаћено је збирно 98,96 процената фактурисане реализације, с тим што 
је „Електродистрибуција Београд“ октобарску фактуру надмашила за 3,28 одсто, а „Електровојводина“ (98,3 одсто) 
и „Електросрбија“ (98,2 одсто), па и ПД „Центар“ (97,37 одсто) значајније се издигли изнад планиране наплате на 
годишњем нивоу (96 процената). Једино је ПД „Југоисток“ (95,23 одсто) у протеклом месецу био испод планираног 
нивоа.

Кумулативно остварење за једанаест месеци ове године такође је изузетно добро. Укупан проценат наплате 
фактурисане реализације од јануара до краја новембра износи 98,62 процента, што је 2,62 процента више од 
планираног нивоа. Ранг-листа ПД ЕД и овако посматрано остала је неизмењена, јер је ЕДБ на челу са нешто већом 
наплатом од издатих фактура, а више од 99 одсто фактурисане реализације наплатили су „Електровојводина“ и 
„Електросрбија“. Већу од планиране имао је наплату и нишки „Југоисток“ (96,2 одсто).

Учесници састанка разговарали су о могућем отпису ненаплативог дуга за струју (објекти порушени, нема мерног 
места и сл.), као и о предстојећим изменама Тарифног система и изради јединственог рачуна будућег јавног 
снабдевача. 

Приредила А. Ј. Р.

Новембарско остварење 
98,96 одсто
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САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Обраћајући се сарадницима, чла-
новима Извршног одбора ди-
ректора, директор Срђан Кру-

жевић је, истакао да је његов главни 
циљ да сачува лидерску позицију Елек-
тровојводине на тржишту и у ЕПС-у. 
Он је даље нагласио да сви међусобно 
треба да сарађују, чиме је, једино могуће 
постићи добре резултате.

- Трудићу се да стварамо климу пове-
рења и међусобне сарадње, да запосле-
ни буду одговорни али и самостални у 
раду, истакао је Кружевић на састанку 
Извршног одбора директора, одржа-
ном почетком децембра.

Директор Кружевић је даље нагласио 
да се на сличан начин треба понашати 
и према најважнијим пословним парт-
нерима – купцима електричне енергије. 
Треба имати више разумевања за реал-
не могућности наших купаца и њихо-
вих платежних способности, пре свега 
код категорије домаћинство. Али и то 
мора имати меру. Код привреде не до-
зволити да неплаћањем утрошене елек-
тричне енергије неки то претворе у 
своје профите.

Директор Друштва је своје изла-
гање закључио с најавом да ће у дог-
ледно време посетити све огранке и 
упознати се са њиховим проблемима 
у обављању редовних, свакодневних 
задатака, разговарати са запослени-
ма и чути њихова мишљења.

Заменик директора и директор из-
вршне функције за пословни сис-

тем др Петар Загорчић, говорио је 
о реализацији закључака са претхо-
дне седнице, при чему је констато-
вао да су кључни задаци које чине 
штедња и рационализација, конти-
нуитет добре наплате потраживања, 
одржавање система, добри резулта-
ти у смањењу губитака, резултати у 
откривању неовлашћене потрошње, 
реализовани.

Директор Дирекције за тргови-
ну електричном енергијом, мр Бра-
нислав Радовић, говорећи о наплати 
потраживања, нагласио је да је 2012. 
година била врло сложена: енергет-
ска криза почетком године, предиз-
борна година са низом попуста за 
купце, промена методологије обрачу-
на камата, промена ПДВ-а... Даље је 
указао да Електровојводина у цели-
ни има најбоље резултате у наплати, 
у ЕПС-у. Када су у питању активности 
на наплати у децембру, циљ је да се ЕД 
„Нови Сад“ приближи просеку, да ЕД 
„Зрењанин“ још већим темпом напла-
ти потраживања а да остали огранци 
очувају ниво наплате који су имали 
да сада. Јер, само добар резултат у де-
цембру обезбеђује квалитетан резул-
тат за целу годину.

Директор Дирекције за корпоратив-
не послове Синиша Пушкар, говорио је 
о резултатима наплате судским путем. 
Циљ је био да ове године путем суда 
буде наплаћено близу милијарду дина-
ра. Са новембром је наплаћено око 790 

милиона динара. Процењује се да ће се 
циљ наплате реализовати. 

Помоћник директора извршне функ-
ције за технички систем мр Милорад 
Шарић, дао је извештај о активност-
има на реализацији Акционог плана. 
Анализирајући ефекте по сегментима 
овог плана, тј. контроли мерних мес-
та, замени мерила купаца, измештању 
мерних места,баждарењу, откривању 
неовлашћене потрошње, нагласио је 
да постоји висок ниво реализације 
ових активности и да ће, углавном, сви 
огранци испунити планове. Као проб-
леме у реализовању ових послова навео 
је недостатак монтерског кадра, недос-
татак финансијских средстава као и не-
достатак бројила.

Директор извршне функције за техни-
чки систем Срето Палалић, представио 
је степен реализације Плана одржавања 
и Плана инвестиција. Нагласио је да је 
потребно имати максималну реали-
зацију ових планова, пошто сваки не-
реализовани посао улази као“пренета 
ставка“ у наредну годину чиме се сужа-
ва простор за нове набавке. Потсетио 
је да је План ЕПС-а за наредну годину 
усвојен, па је изузетно важно да су све 
наше активности планом предвиђене.

Директор Дирекције за економско-
финансијске послове, мр Драгица Фи-
липовић, представила је резултате по-
словања Електровојводине за период  
јануар – септембар 2012. године и на-
гласила да смо првих девет месеци за-
вршили са нето - губитком од 237 мили-
она динара, док први резултати говоре 
да је закључно са октобром остварена 
добит у нето изразу од 27 милиона ди-
нара односно када се апстрахују ефекти 
по основу одложених пореских прихо-
да и расхода периода, губитак од 32 ми-
лиона динара. Директор Дирекције је 
посебно упозорила на тенденцију где је, 
према Годишњем програму пословања 
за 2012. годину, право на инвестиције 
мање од сопствене амортизације, што 
значи да нећемо бити у могућности да 
одржимо ниво занављања утрошеног 
дела основних средстава.

М. Ш.

Треба вратити поверење запослених у предузеће које је некада давно постојало и 
радити без притисака и тензија, истакао је директор Друштва Срђан Кружевић, на 
састанку Извршног одбора директора 

Предузеће ближе запосленима
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СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ ПОДРЖАЛА ИНИЦИЈАТИВУ ДА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЗАДРЖИ СТАТУС ПД

У закључцима донетим на ини-
цијативу Синдикалне организа-
ције Електровојводине, поводом 

предлога за реструктурисање Јавног 
предузећа Електропривреда Србије 
(ЕПС), Влади Србије је предложено да 
Електровојводина, као компанија од 
стратешког значаја за Покрајину, задр-
жи статус привредног друштва.

То је неопходно да би била обезбеђе-
на квалитетнија и сигурнија испору-
ка електричне енергије купцима, као и 
ради очувања имовине грађана и при-
вредних субјеката на територији Војво-
дине.

Предложено је да републичка Влада 
укључи представнике Владе и Скупшти-
не Војводине, као и представнике Син-
диката Електровојводине у рад струч-
них тимова за реорганизацију ЕПС-а и 
раздвајање електродистрибутивне де-
латности.

Образлажући покрајинским посла-
ницима предлог закључака, покрајин-
ски секретар за енергетику и минералне 
сировине Наташа Павићевић - Бајић је 
истакла да Електровојводина у одржа-
вање и развој електроенергетског сис-
тема годишње улаже 15 милиона евра, 

као и да тренутно у сарадњи са локал-
ним самоуправама у покрајини ради 
на остваривању више од 100 пројеката 
значајних за енергетску инфраструкту-
ру Покрајине. Ти пројекти привући ће 

домаће и стране директне инвестиције 
и требало би да допринесу значајном 
повећању броја запослених, навела је 
она, и додала да би смањивање распо-
ложивих средстава за реализовање тих 
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Скупштина Војводине усвојила закључке покрајинске Владе којима се предлаже да 
у Србији остане децентрализован систем дистрибуције електричне енергије. То се 
односи и на управљање дистрибутивним системом, тако да Електровојводина буде 
један од више оператера у Републици за дистрибуцију и управљање

Војвођани не дају 
Електровојводину

l Подршка Пензионера електровојводине

Гранска организација пензионисаних радника ЕПС у Војводини упутила је писмо директору Друштва Срђану Кружевићу, којим су га 
обавестили да је проширени Извршни одбор Гранске организације одржао састанак ради заузимања ставова у вези са активностима 
на реструктуирању ЕПС. Том приликом закључено је да пензионисани радници Електровојводине пружају пуну подршку активностима 
које су покренуте од стране пословодства Електровојводине и директора лично, као и свих компетентних субјеката у Електровојводини 
и Покрајини. Такође, пензионери у том писму изражавају спремност да подрже све конкретне акције којима би се афирмисали 
аргументи о погубности предложеног модела и зауставило  доношење крајњих, непромишљених, исхитрених одлука државних 
органа и руководећих структура у ЕПС. Пензионисани радници осуђују сваку политичку манипулацију у вези са предузетим мерама 
ради заштите развојне перспективе Електровојводине и ЕПС у целини и траже да се испоштује стручна јавност и аргументи који су 
лишени сваке непринципијелности и евентуалних тренутних политичких  интереса.

Поред тога, у писму стоји и да је у  времену дужем од пола века, колико постоји Електровојводина, било и централизације и 
децентрализације функција  у привредном друштву, а и у електропривреди као целини, али да ни један концепт централизације 
није издржао пробу времена. 

А.Ж.

Директор Срђан Кружевић у Скупштини Војводине
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програма, који сад износе 25 милиона 
евра, угрозило развој енергетског сек-
тора. 

Посланицима се обратио и директор 
Електровојводине Срђан Кружевић, 
који је поводом реорганизовања ЕПС-
а истакао да овде није реч само о Елек-
тровојводини него о свим привредним 
друштвима у саставу ЕПС-а.

Понуђени модел реорганизације мо-
гао би, како је рекао, да изазове при-
лично озбиљне последице јер Електро-
војводина и остала привредна друштва 
у Србији губе могућност управљања 

дистрибутивним системима, одржа-
вања електроенергетских објеката, ин-
вестирања и губе имовину и приходе по 
свим основама. 

У случају Електровојводине грађани 
Новог Сада и Војводине остаће ускраће-
ни за око 600 милиона динара дажбина 
које Електровојводина плаћа на основу 
фискалних обавеза.

Предузеће са безмало 3.000 запосле-
них овим предлогом реорганизације 
ЕПС-а „спушта се на ниво киоска“, ре-
као је Кружевић и додао да би предло-
женом централизацијом Електровојво-

дина и Покрајина могле да остану без 
великог броја радника.

Директор Кружевић нагласио је да га 
је Република Србија именовала на ту 
дужност да унапређује, гради и ствара, 
а не да угаси Електровојводину.

Као генерални директор Електро-
војводине, како је рекао, није кон-
султован у вези са реорганизацијом 
ЕПС-а, а сматра да би била неопход-
на “политичка, стручна и свака дру-
га врста дебате” о реструктурисању 
ЕПС-а.

А.Ж.

СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ ПОДРЖАЛА ИНИЦИЈАТИВУ ДА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЗАДРЖИ СТАТУС ПД

l Синдикат о реорганизацији еПС-а

У име Синдикалне организације Електровојводине, почетком децембра, председник те организације Владимир Плавшић упутио је писмо 
свим запосленима у којем се каже:

„ЕПС се данас налази у процесу реструктурирања. Консултанти долазе са унапред дефинисаним моделима и покушавају да стварни живот 
привредних друштава насилно сместе у туђе моделе. Ти модели су по правилу: тотална централизација новца (једна банка-један рачун), 
заједничке набавке, централно планирање инвестиција, централно планирање одржавања, униформна организација, централизација 
заједничких служби.

Основна обележја модела који се предлаже су следећа: имовина Електровојводине одузима се од Електровојводине и додељује се  
новооснованом субјекту за обављање делатности управљања дистрибутивним системом у Београду, или Електропривреди Србије, 
затим делатност управљања дистрибутивним системом Електровојводине одузима се Електровојводини и преноси се новооснованом 
субјекту са седиштем у Београду. Приход од преноса струје више неће бити приход Електровојводине већ ће бити приход предузећа 
за дистрибуцију са седиштем у Београду. Планирање инвестиција није више делатност Електровојводине и преноси се новооснованом 
субјекту за послове дистрибуције са седиштем у Београду, планирање одржавања електроенергетских објеката није више делатност 
Електровојводине и преноси се новооснованом субјекту за послове дистрибуције са седиштем у Београду. Делатност продаје електричне 
енергије одузима се Електровојводини и преноси се новооснованом субјекту за продају електричне енергије са седиштем у Београду. 
Приход од електричне енергије више неће бити приход Електровојводине, већ ће бити приход предузећа за продају са седиштем 
у Београду. Односи са потрошачима, наплата и унапређење ових односа са потрошачима није више делатност Електровојводине и 
преноси се новооснованом субјекту за продају електричне енергије са седиштем у Београду. Електровојводина, дакле губи енергетску 
делатност и делатност трговине електричном енергијом, мења делатност и постаје услужно предузеће и обавља услуге по налогу и за 
потребе новооснованих предузећа са седиштем у Београду. Електровојводина нема имовину, или има само пословне зграде, намештај 
и рачунарску опрему (по једном концепту сви који буду обављали делатност у објектима Електровојводине плаћаће закуп – имовина и 
власник су у Београду). Електровојводина не остварује приходе од купаца, већ од новооснованих предузећа у Београду за обављање 
делатности дистрибуције и за обављање делатности продаје електричне енергије, по основу услуга које за њих врши, било везано за 
одржавање електро мреже, било везано за односе са потрошачима.

Све ово би, како стоји у писму Синдиката, имало негативну последицу у виду смањења броја запослених: „По елаборату консултанта ЕПС 
има најмање 25% вишка запослених, што за Електровојводину значи 650 радника који треба да остану без посла. Модел предвиђа да 
се и низ других заједничких послова које је Електровојводина обављала за делатности дистрибуције и за продају електричне енергије, 
као што су, информатички послови, економски послови (књиговодство, финансије), набавке, правни и кадровски послови, изместе из 
Електровојводине и обављају централизовано као заједнички послови смештени у Електропривреди Србије у Београду, што сигурно 
повећава број запослених који ће по том основу остати без посла. Уз максималну подршку пословодства Електровојводине Синдикат 
предлаже да се Електровојводина изузме из таквог типа реструктурирања као привредно друштво које је пословало позитивно и једно од 
ретких предузећа у Србији које на такав начин остварује своју делатност или да се сходно Закону о енергетици реструктурирање изврши 
по принципу 5 (Оператора дистрибутивног система) + 5(Јавних снабдевача) где би Нови Сад био центар такве организације.“

Мишљење Синдиката је и да се наведене законске одредбе могу испоштовати без гашења делатности Електровојводине и без одузимања 
њене имовине формирањем одговарајућих субјеката на територији АП Војводине, односно трансформацијом Електровојводине у складу 
са Законом. 

„Због свега постигнутог у протекле 54 године постојања Електровојводине, због свега  што су стварале генерације пре нас и онога 
што смо ми стварали,  не можемо и не смемо дозволити брзоплето решење које би довело до негативних последица за запослене у 
Електровојводини“, каже Синдикат на крају писма. 

А.Ж.
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Годишњи програм пословања 
за 2013. годину доноси се за 
ПД „Електровојводина“ д.о.о. 

Нови Сад, на основу актуелних услова 
привређивања и планских докумената 
ЈП ЕПС-а, а у складу са Одлуком о ос-
нивању Друштва, Статутом ЈП ЕПС-
а, Међународним рачуноводственим 
стандардима (МРС) и Међународним  
стандардима финансијског извешта-
вања (МСФИ), као и у складу са Го-
дишњим програмом пословања ЕПС-а 
за 2013. годину. Полазећи од макроеко-
номских претпоставки, које је утврди-
ла Влада РС, актуелних општих услова 
пословања и процена за 2013. годину у 
погледу пословних, производних и тр-
жишних услова, као и финансијског 
статуса, економских и производних 
перформанси ЕПС-а у 2013. години, Го-
дишњи програм пословања ЈП ЕПС-а и 
зависних ПД-а, за 2013. годину, засни-
вају се на претпоставкама о реалном 
расту бруто домаћег производа за 2 од-
сто, инфлацији базираној на крају годи-
не од 5,50% и инфлацији базираној на 
просеку периода у износу од 10,1одсто.

Сви елементи из предлога Годишњег 
програма пословања нашег Друштва за 
2013. годину усаглашени су са припа-
дајућим Дирекцијама ЕПС-а. Све ове 
податке сазнајемо од мр Драгице Фи-
липовић, директорке Дирекције за еко-
номско-финансијске послове у Управи. 

- Планирано је да Електровојводи-
на у 2013. години послује са губитком  
од 20.938 хиљада динара, што је знатно 
мање у односу на планирани губитак 
за 2012. годину (663.814 хиљада дина-
ра). Илустрације ради, за период I-IX 
2012.године, остварен је  губитак у нето 
износу од 237.550 хиљада динара. На 
бази тог остварења,обављена је проце-
на остварења до краја пословне 2012.го-
дине, а план за 2013.годину је - на бази 
процене, уз респектовање претходно 
поменутих макроекономских претпо-
ставки и ЕПС-ових претпоставки о 
наплати прихода од ЕЕ (са 96,0%) и ос-
талих пословних прихода (са 96,2%). Са 
аспекта структуре финансијског резул-
тата, за 2013. годину планира се - доби-
так из пословних односа (380.792 хиља-
де динара), добитак из финансијских 

односа (1.389.890 хиљада) и губитак из 
осталих односа (1.791.620 хиљада ди-
нара), истиче мр Филиповић. Сазнаје-

мо и да Планом за 2013. годину није 
обухваћено евентуално повећање цена 
ЕЕ. Планирана дистрибутивна разлика 
за 2013. годину је 22,92%, што је више 
од оне у 2012.години (20,7%). Плани-
рани губици у разводу су 1.072 GWh, 
односно 12,44%.  Исказани планирани 
губици ЕЕ за 2013. годину су виши од 
остварених у претходном периоду: због 
доследне примене Закона о енергетици, 
директни купци на 110 kV мрежи не-
мају више статус купаца са јавним снаб-
девањем и од 2013. године - биће учес-
ници на тржишту електричне енергије.
Трансферна цена електричне енергије 
за Друштво, од 1. јануара 2013. године 
износи 3,539 дин/kWh.Основне величи-
не у билансима за 2013. годину односе 
се на: инвестициона улагања, трошкове 
одржавања и трошкове запослених.

-План инвестиционих активности за 
2013. годину израђен је на основу ин-
струкције из ЕПС-а; на бази потреба 
Друштва за обнављањем амортизова-
них основних средстава; отклањања 
уских грла у енергетском систему ради 
побољшање квалитета испоручене 
електричне енергије; развоја потро-
шње и у складу са економским могућ-

ностима Друштва. Планирана сред-
ства за инвестициону активност за 
2013. годину су знатно нижа у односу 

на планиране износе за пословну 2012. 
годину и ако се респектује I приоритет, 
износе 2,76 милијарди динара (у Пла-
ну за 2012.годину био је релевантан 
износ од 4,582 милијарде динара!)... 
План трошкова зарада за 2013. годину 
је урађен полазећи од укупног износа 
зарадa утврђеног Годишњим програ-
мом пословања ЈП ЕПС за 2012.годину, 
нацрта Фискалне стратегије за 2013. 
и политике зарада која је утврђена за 
ЈП. План зарада је утврђен полазећи од 
планираног износа зарада за децембар 
2012.године, уважавајући одступања у 
2013. годину у односу на 2012. годину ( 
могући број радних сати по месецима, 
распоред државних и верских празни-
ка итд), увећаних за 2% - од 1. априла 
2013.године и 0,5% - од 1. октобра 2013. 
године. Остали трошкови запослених 
су планирани у складу са колективним 
уговорима и другим актима који регу-
лишу ову област, као и законским про-
писима.(Саговорница, још, напомиње 
да је Годишњи програм пословања ве-
рификован на седници Управног одбо-
ра ЕПС-а, али да га још није усвојила 
Влада РС).

М. Ч.

ГОДИШњИ ПРОГРАм ПОСЛОВАњА ЗА 2013.ГОДИНУ
Те
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С почетком наредне године, по Закону, директни купци на 110  kV биће учесници  - на 
тржишту електричне енергије (ЕЕ)

План је инструмент управљања

Мр Драгица Филиповић
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СРЕТО ПАЛАЛИЋ, ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕм

Један од основних елемената укуп-
ног функционисања Електровојво-
дине јесте способност фунциони-

сања техничког дела система. Зима, која 
долази показује да ће и ове године бити 
изузетно важно у каквом је стању овај 
део. Питали смо директора извршне 
функције за технички систем Срету Па-
лалића како процењује спремност на-
шег система за функционисање у зим-
ским условима.

- У погледу успешности и спремности 
функционисања сваког система, па тако 
и система Електровојводине зима пред-
ставља тест. Зимски услови, које прати 
зимска потрошња, показаће колико и 
како се радило у претходном периоду, 
у ремонтној 2012. години. Показаће 
се колико и како се радило на превет-
нивном одржавању, и да ли су у инвес-
тиционом делу отклоњене све потен-
цијалне „неуралгичне“ тачке које могу 
правити проблеме у сезони која већ по 
манифестацијама наговештава да је ту. 
Сви огранци су се изјаснили да не би 
требало да буде већих проблема.

Познато је да осим ремоната и 
други елементи улазе у успешност 
функционисања. 

- У зимским условима сви елементи 
функционисања система су укључени. 
Осим наведеног, од посредних елемена-
та укључене су спољне температуре које 
су у директној релацији са потрошњом. 
Наравно да пратимо и такве показатеље 
и они у овом тренутку кажу да би пот-
рошња у току зиме 2012/13 могла бити 
повећана у односу на лане. Међутим, 
нису толико спољне температуре доми-
нантне у анализама колико чињеница 
да ће цена електричне енергије дикти-
рати избор енергента за грејање у току 
сезоне. 

Вратимо се још на тренутак оним 
елементима који зависе од нас. 
Како оцењујете спремност систе-
ма?

- Ремонти на 110 и 35 kV нивоу урађе-
ни су готово 100%. Нешто нижи проце-
нат извршења је на средњем напону, али 
се може оценити као задовољавајући, 
док су на ниском напону ремонти 

урађени у законским оквирима, и може 
се очекивати да буде одређених пробле-
ма у снабдевању управо на том нивоу.

Зашто? На нивоу погона и пословни-
ца постоји хроничан недостатак монте-
ра. У протеклом периоду ти кадрови су 

осим на одржавању система били анга-
жовани и за послове продаје. Надам се 
да ће у будућем периоду више пажње 
бити посвећено управо том проблему, 
јер нам је монтерски кадар заиста нео-
пходан за овако важне послове од којих 
зависи наша основна делатност.

Осим висине средстава битно је и 
да ли су оне усмерене на права мес-
та?

- Када сам поменуо потрошњу елек-
тричне енергије, процена коју сам навео 
односи се на потрошњу ван ванредне 
ситуације која је била на снази у фебру-
ару прошле године.  

Иначе, та ситуација и гасна криза, од 
пре неколико година које се сви добро 
сећамо, биле су прави испит за при-
премљеност система Електровојводине. 
Анализа догађаја у таквим условима по-
казује да ли су инвестиције усмерене на 
прави начин, јер осим обима средстава 
која се уложе сваке године у систем ва-
жно је и где су уложена средства. Према 
садашњим показатељима пројектовани 
капацитет уз циљане инвестиције би 
требало да задовољи трошење.

Иако је електрична енергија енер-
гент за који ће се многи определити 

ове сезоне за грејање, постоје и они 
који ће је трошити ван мерења.

- С обзиром на то да је зимска сезо-
на осим повећане потрошње каракте-
ристична и за повећање неовлашћене 
потрошње, ваљало би да сви огранци 
обрате пажњу на овај проблем који оп-
терећује наше пословање. Свакодневно 
све мобилне екипе на терену, свим сред-
ствима и инструментима треба да об-
рате пажњу управо на таква дешавања. 
Акценат треба ставити на активности 
да се појава решава трајно, како не би у 
наредном периоду било рецидива на ис-
тим местима. Тачно је да је зима карак-
теристична по апсолутном износу губи-
така, али је и тачно да технички губици 
нису доминантни у том периоду. Суз-
бијање неовлашћене потрошње је наша 
обавеза како према Електровојводини 
која не може да послује ако је оптерећују 
губици, тако и према купцима који ре-
довно плаћају утрошену електричну 
енергију, а који су у великој већини.

На крају смо календарске, по-
словне и ремонтне 2012. Каква ће 
бити 2013. година? 

- Што се тиче пословне и ремонтне 
2013. године, планирање и припремна 
фаза за ремонте су у завршници. Наш 
задатак је да будемо спремни за ремонт-
ну сезону према буџету за инвестици-
је који, морам да кажем, није на нивоу 
очекивања. Надамо се да ће постоја-
ти могућност за ребаланс, који би нам 
омогућио рационално улагање прио-
ритетно у мрежу и за наредну зимс-
ку 2013/14. годину. Што се одржавања 
тиче, буџет је на нивоу прошле године.

Кажу да осим добре припреме 
овакве системе треба мало да пос-
лужи и срећа. Шта нам треба за 
срећну 2013?

- Свима који раде на томе да Елек-
тровојводина буде још боља и ефикас-
нија желим много среће. Свима нама, 
са позиције директора извршне функ-
ције за технички систем желим да има-
мо више монтерских руку које ће ради-
ти на томе да систем ради са што мање 
кварова.

А. Ј. Р.

Не очекују се већи проблеми у функционисању техничког дела система. – 
Неовлашћена потрошња оптерећује систем. Наша обавеза је да је сузбијемо 
колико год можемо

Спремни за испит

Срето Палалић



Eлектроенергетска ситуација у но-
вембру је била добра и није било 
ограничења у испоруци елек-

тричне енергије нити напонских ре-
дукција. У новембру је хидролошка 
ситуација била на нивоу претходног 
месеца, односно, дотоци река су били 
нешто нижи од предвиђених, док је 
стање акумулација било скоро на ни-
воу предвиђени билансом, што је за 
последицу имало режим рада хидро-
капацитета приближно на планира-
ном нивоу.

-Првих једанаест месеци текуће го-
дине карактерише смањење потрошње 
електричне енергије за 2,66 одсто у од-
носу на исти период претходне годи-
не, односно смањење од 3,30 одсто у 
односу на билансне количине, сазнаје-
мо од Звездана Крунића, шефа Служ-
бе за планирање и анализу погона у 
Сектору за управљање и планирање 
конзума Дирекције за управљање у 
Управи Друштва. - Неуобичајено по-
вољне временске прилике у новембру 
(високе температуре и одсуство пада-
вина), условиле су изузетно стабилан 
рад  дистрибутивног система Електро-
војводине и одсуство значајнијих про-
блема у његовом функционисању. Број 
тзв. погонских догађаја је био незнатно 

изнад нивоа из истог месеца прошле 
године. 

Од значајнијих таквих догађаја, који су 
забележени, Крунић помиње неколико 
њих.

Двадесетог новембра, у 20,48 сати, у ТС 
110/35/20 kV „Бечеј“, услед квара „кабел-
сета“ између два растављача, долази до ис-
пада из погона ЕТ 110/20 kV бр 1. Потро-
шачима је сукцесивно враћано напајање 
електричном енергијом, преко алтерна-
тивних праваца, до 22,52 сата.

Двадесет трећег новембра, у 13,39 сати, 
у ТС 110/20 kV „Футог“, услед квара на 
прекидачу 20 kV трафо-поља  бр.2, који је 
проузроковао голуб, дошло је до испада 
ЕТ 110/20 kV бр 2. Потрошачи са конзум-
ног подручја овог ЕТ били су без напајања 
електричном енергијом 63 минута... 

Крунић упозорава на опасност, велику 
штету и поново алармира све надлежне 
и све грађане: и током новембра 2012. су 
настављене крађе и оштећења елемената 
дистрибутивног система Електровојводи-
не и пратеће опреме (обарање трансфор-
матора са стубова, провале у трафоста-
нице, крађа бакра, трансформаторског 
уља, успонских водова, уземљења, акуму-
латорских батерија...), као и оштећења ус-
лед несавесног извођења радова од стране 
„трећих лица“ - кидање проводника рово-

копачима, пољопривредним машинама, 
итд. 

Наш саговорник тврди да су почини-
оци ових  кривичних дела врло добро оба-
вештени о свим активностима које екипе 
Електровојводине спроводе на терену. То, 
каже, показује и пример крађе дела под-
земног кабла између МБТС 20/0,4 kV „Хе-
мос“ и МБТС 20/0,4 kV „Подрум Палић“ 
на 20 kV изводу „Вретено“ из ТС 110/20 kV 
„Палић“. Поменути кабл није био увучен у 
ТС, већ је био положен у ров и потпуно 
затрпан (није био видљив)!

Иначе, у новембру је, према диспечер-
ским подацима из система преузето  782 
GWh (смањење од 10,10% у односу на 
исти период претходне године, односно 
7% мање од билансних количина). Енер-
гија је испоручена уз максималну регис-
тровану снагу од 1.345 МW (смањење од 
5,3% у односу на новембар претходне го-
дине). Дистрибутивни купци преузели су 
734 GWh (за 10,31% мање у односу на исти 
период претходне године). Директни ку-
пци преузели су 47,3 GWh (мање за 6,67% 
у односу на исти период из претходне го-
дине). На крају, подсетимо: средња дневна 
температура у новембру је била 9,3 оС - за 
6,5 оС више од средње дневне температуре 
забележене у истом месецу 2011. године!

М. Ч.
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Забележена знатно мања потрошња у односу на исти месец 2011. Надлежни, баш као 
и рушитељи и лопови, не хају за наша редовна, вишемесечна упозорења и апеле: 
скупе и опасне крађе и оштећења у ЕЕО Електровојводине се настављају

Веома стабилан рад система

Детаљ из Диспечерског центра
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Електровојводина је недавно била 
домаћин састанка на којем су раз-
матрани услови за примену из-

мењене Методологије о критеријумима 
и начину одређивања трошкова при-
кључка на систем за пренос и дистри-
буцију електричне енергије. Састанку 
су присуствовали представници свих 
привредних друштава за дистрибуцију 
електричне енергије из састава ЕПС-а, 
Ненад Мраковић директор Сектора за 
дистрибуцију електричне енергије и 
управљање дистрибутивним системом 
ЕПС-а и Аца Вучковић из Агенције за 
енергетику Републике Србије.

Осим информисања о примени Ме-
тодологије на састанку је разматран 
и ценовник, као и информације о 
приспелим жалбама у Агенцију на рад 
привредних друштава за дистрибу-
цију.

- Предлог за израду ценовника је 
урадио стручни тим Електровојводи-
не. Тај предлог је после усаглашавања 
на истом нивоу као и на овом састан-
ку, усвојен и представљаће јединствен 
ценовник за сва дистрибутивна при-
вредна друштва на целој територији 
Републике Србије. У питању је све-
обухватан и детаљан ценовник који 
пружа могућност сваком привредном 
друштву да прецизније него раније 
одреди трошкове, а Агенцији пружа 
могућност да контролише на основу 
писаног документа прикључење на 
електродистрибутивни систем – каже 
Драган Бабић, директор Дирекције за 
планирање и инвестиције Електро-
војводине.

Оваква врста Методологије предста-
вља докуменат које друге земље већ 
имају, појашањава Бабић и каже да са-
дашњи ценовник уствари представља 
нови ниво и квалитет ценовника у од-
носу на онај који је раније постојао. 
Сада, после 5 година, ценовник је за-
иста јединствен за сва привредна 

друштва, тако да сваки купац на тери-
торији целе Србије било где да поднесе 

захтев за прикључење, добија прикљу-
чак под истим јединачним ценама. 

Агенција је присуством на овом са-
станку пратила усаглашавање Ценов-
ника и стекла увид у све активности 
које су биле на дневном реду, а тичу 
се Ценовника, каже Драган Бабић који 
је био један од чланова тима Електро-
војводине, која је може се рећи била 
носилац активности када је у питању 
дорада ценовника.

Сумирајући приспеле жалбе на рад 
привредних друштава представници 
Агенције за енергетику изнели су уоче-
не системске неправилности и грешке 
уз намеру да се дијалогом дође до ре-
шења, како би смањио број жалби. Ин-
тересантно је било то што се и на овом 
састанку расправљало о проблему про-
мене власништва на објектом, односно 
бројилом у ситуацији када стари вла-
сник има дуг, односно издавању ре-
шења за прикључење новом власнику. 

Такође, у сличној ситуацији су и нови и 
стари закупац пословног простора. 

- Сваки разговор на ову тему доводи 
нас корак ближе решењу оваквих ситу-
ација које можемо још увек звати про-
блемским. Разговор на ову тему увек 
треба настављати све дотле док се не 
пронађе најбоље и јединствено решење. 
Ово ће свакако бити једна од тема о 
којој ћемо разговарати и за коју ћемо 
са Агенцијом као саветодавним телом 
тражити заједничко и договорно ре-
шење, јер са таквим ситуацијама се сва-
кодневно сусрећемо у пракси сви ми из 
привредних друштава за дистрибуцију 
електричне енергије – каже Драган Ба-
бић.

Домаћин овог састанка је био дирек-
тор извршне функције за технички сис-
тем Елелктровојводине Срето Папалић 
који је гостима уз добродошлицу поже-
лео да састанак допринесе унапређењу 
функционисања привредних друштава 
за дистрибуцију.

А. Ј. Р. 
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ценовник Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка 
на система за пренос и дистрибуцију електричне енергије био на дневном реду недавно 
одржаног састанка у Новом Саду. Усвојени, прецизнији и уређенији ценовник донео 
додатне олакшице у раду привредних друштава за дистрибуцију

Договором до 
заједничког решења

БРОЈ 475   ДЕцЕМбАР 2012

Са састанка у Новом Саду
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Имали смо срећу: и монтери и 
ми, који смо „пером“ и каме-
ром дошли да забележимо део 

њиховог свакодневног посла. Тог јутра 
је, наиме, тек у наговештајима, почео да 
провејава ситан снег на улазу у Оџаке, 
па су  сви планирани послови за тај дан 
обављени – пре потоњег „дебелог сне-
га“. 

Као и на свим другим радилиштима, 
безбедност и здравље на раду, дакле, 
превенција, су увек - у првом плану То 
наглашавају и сви наши саговорници, 
радници-монтери из Огранка „ЕД Сом-
бор“, Пословница „Оџаци“.   Најпре, на-
пон је, у сва три блока (стотинак кућа), 
где ће се тог преподнева радити, ис-
кључен из свих праваца; примењује се 
лична и колективна зимска заштитна 
опрема; постављају се и, индикатором 
напона се проверавају, уземљења са 
свих страна.

Приликом недавно окончаних ре-
моната електроенергетских објека-
та (ЕЕО), у неколико квартова на под-
ручју Пословнице „Оџаци“, уочено је 
да – што пре – треба обавити тзв. ван-
редно одржавање, како се не би дочека-
ли још хладнији дани, а купцима обез-
бедило да имају што краће периоде без 
струје (због тих, нужних, поправки). 
Уз претходну, правовремену најаву и 

истовремени, синхронизован и добро 
оганизован на три радне тачке, радови 
– као и свуда у Електровојводини – по-
чињу по строго утврђеном редоследу: 

да буду што задовољнији и купци, али 
и, најважније, да се на минимум сведу 
опасности у овом динамичном, зани-
мљивом али и опасном послу – јер, људ-
ски живот је најважнији. Стога се увек 
настоји да се води рачуна о „5 златних 
монтерских правила“ и „боље је два 
пута проверити, па тек онда почети с 
радом“.

Једна од радних тачака је високо, на 
гвозденом решеткастом стубу (стубна 
трафо-станица):СТС је неисправна и 
треба је заменити исправном. Најпре, 
уз већ поменуте, предузете безбедносне 
мере, одговорно лице манипулације и 
координатор (Синиша Вучуровић) и до-
бијене дозволе за рад, доноси на потпис 
Слободану Пенезићу  радни налог.

На другом радном месту, због уо-
чене неисправности манипулативних 
растављача у ћелијама разводног ор-
мана тамошње ТС, Јан Фабри нам обја-
шњава да је „све под контролом, без-
бедно и квалитетно урађено“. Он је, 
у  сарадњи са возачем камиона из „ЕД 
Сомбор“ (Предраг Пековић), који је до-
нео исправне ЕЕО, асистирао и при ма-
нипулацији моћне „механичке руке“ на 
камиону, која је истоварила исправне а 
утоварила  разводни орман са неисправ-

ним ћелијама; касније и неисправну 
СТС и ЕЕО на трећем радном полиго-
ну. Одговорно лице у ТС био је Велибор 
Миладиновић, а уз Љубишу Мишића, 

претходно су одвојени ВН проводници, 
а  затим спојени са унетим, новим ће-
лијама.

Враћамо се на прво радно место (тако 
је организован редослед радова), а на 
стубу је монтер Ћиро Косовац, који од-
ваја неисправну СТС и потом прихвата 
и учвршћује новоподигнуту, исправну. 
Помоћ у свим тим радовима пружа им 
и Слободан Маланчић (некада радио 
на багеру у „Костолцу“, а сада, после 
испуњења његове молбе за премештај, 
најзад дочекао да буде ближе овдашњој 
породици).

Доајен Пословнице, пословођа I, Ђерђ 
Силађи-Ђурика, додаје да је рад на сва 
три радна места тако испланиран и ис-
координиран, како би се радови обави-
ли што безбедније, синхронизовано и 
по купце (којима су ови прекиди право-
времено најављени, као и увек и свуда у 
АПВ) –са најкраћим временом прекида 
испоруке електричне енергије. Истиче 
да ,сем ако постоји реалан велики без-
бедносан ризик, овдашњи монтери „не 
хају“ да ли је кишица, ветар, сунце или 
снег – важно је да се посао уради квали-
тетно и у најкраћем року, да би купци 
били што задовољнији.

М. Ч.

НАШИ РЕПОРТЕРИ НА ТЕРЕНУ, С мОНТЕРИмА У ПОСЛОВНИЦИ „ОЏАЦИ“
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Уз веште и брзе руке, неколико екипа добро уиграних монтера, у више квартова је 
отклонило кварове 

Безбедност у првом плану

Утовар неисправног разводног ормана из трафостанице

У скученом простору ТС, двојица мон-
тера припремају  разводни орман са 
неисправним растављачима за вађење, а 
затим следи – обрнут процес 
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Огранак ЕД „Рума“ тренутно је 
у самом врху по укупно оства-
реној наплати потраживања за 

електричну енергију у Електровојво-
дини. Остварени проценат наплате за 
период јануар – новембар 2012. годи-
не, кумулативно посматрано износи 
99,96%.

- Тренутни дуг купаца за електрич-
ну енергију (без новембарског рачу-
на) износи 288 милиона динара, што 
је мање од једне просечне месечне фа-
ктуре. Сама привреда дугује 137 ми-
лиона динара, а дуг домаћинства је 151 
милион динара. Ово су значајна фи-
нансијска средства на која ЕД „Рума“ 
рачуна у наредном периоду, истиче 
Бранко Грбић, руководилац Сектора 
за трговину електричном енергијом 
Огранка ЕД „Рума“. 

У активностима на наплати дуга, по-
себна пажња је посвећивана циљним 
групама и раду са купцима на терену. 
Када су у питању купци из привреде 
извршена је категоризација купаца по 

висини дуга и по броју неизмирених 
фактура. Тако су посебно груписани и 
праћени купци који дугују преко мили-
он динара, купци чији је дуг већи од 500 
000 динара, а нису у претходном месецу 
измирили текући дуг, купци код којих 
није регистрована ниједна уплата то-
ком последња два месеца и купци са ду-

гом старијим од девет месеци. За циљне 
групе у категорији купаца домаћинство 
избор је пао на све купце са дугом већим 
од 50 хиљада динара, купце према ста-
рости дуга и купце који немају уплату у 
последња два месеца.

- Максимално смо се трудили да се 
очитавање бројила, унос података, из-
рада рачуна и њихова достава купцима 
уради на врема. Уручивање обавештења 
о времену обуставе, достава опоме-
на неуредним платишама, непосред-
ни контакти и телефонски разговори 
са купцима представљају део редовних 
активности руководства огранка и за-
послених у Сектору трговине електрич-
ном енергијом. У сарадњи са јавним 

гласилима, покушавамо да остваримо 
квалитетну комуникацију и предупре-
димо и последњу меру а то је обустава 
испоруке електричне енергије која се 
користи када исцрпимо све претходне 
инструменте, каже Бранко Грбић.

Свакодневни контакти са купцима 
– корисницима буџетских средстава, 
резултирали су повећаном наплатом. 
Споразуми о репрограму дуга потпи-
сани су са општинама Ириг, Пећинци, 
Инђија и Стара Пазова. Споразуме смо 
оверили у суду чиме смо их учинили 
извршним актима са могућношћу  нап-
лате без претходног утужења уколико 
дође до евентуалног одступања у извр-
шењу договореног.

У свим напорима на наплати потра-
живања посебан акценат је стављен на 
утужење дужника у обе категорије пот-
рошње. На овај начин обезбеђујемо сва 
потраживања која у редовним актив-
ностима нисмо успели да наплатимо и 
истовремено предупређујемо могућ-
ност њихове застаре. Само у току ове 
године утужено је 2794 купца из кате-
горије домаћинство и 528 купаца из ка-
тегорије привреда, чији дуг износи 110 
милиона динара. Према књиговодстве-
ној евиденцији огранка на крају новем-
бра, утужена потраживања за електрич-
ну енергију износила су за домаћинства 
386 милиона динара а за привреду 122 
милиона динара. Ради се о тужбама из 
ове и ранијих година за које надлежни 
судови још нису донели решења. Сада-
шњи начин решавања утужења преко 
приватних извршитеља представља до-
датни трошак за дужника, што са своје 
стране ствара додатне проблеме. Ради 
се о трошковима који се надокнађују 
приватном извршитељу у вези доно-
шења закључка о извршењу, ПТТ и 
другим трошковима који се јављају у 
току трајања извршног поступка, као 
и награди извршитељу за наплаћен дуг. 
Имајући све ове проблеме у виду, у овој 
години је наплаћено око 60 милиона 
динара за колико је и побољшана укуп-
на наплата .

М. Ш.

У ОГРАНКУ ЕД „РУмА“ УСПЕШНА НАПЛАТА ПОТРАЖИВАњА
ОГРаН

Ц
и

Огранак ЕД „Рума“ током целе године бележи одличне резултате у наплати 
потраживања. Појединачно гледано, потраживања од купаца из категорије 
привреде, наплаћена су у висини од 100,19%, док је наплата потраживања у 
категорији домаћинство остварена са 99,74%

Континуитет добре наплате

Електродистрибуција „Рума“
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У циљу унапређења и развоја елек-
троенергетске мреже менаџмент 
Електровојводине је донео од-

луку о покретању поступка и сагледа-
вања могућности о увођењу у експло-
атацију и округлих стубова, који су на 
тржишту Републике Србије, као замена 
постојећим типским правоугаоним бе-
тонским стубовима. Почетком 2010. го-
дине формирана је радна група за опе-
рационализацију ове одлуке и на основу 
закључка Техничког стручног савета 
који је прихватио ову одлуку, Сектор за 
пројектовање  је добио двоструки зада-
так: израду студије за замену павоугао-
них бетонских стубова надземних елек-
троенергетских водова са округлим 
стубовима и главни пројекат типских 
округлих армирано-бетонских стубова, 
одговарајућих темеља, конзола и вез-
них елемената. Студија коју је усвојио 
Технички стручни савет, била је полаз-
на основа за израду пројектног задатка 
главног пројекта. Сектор за пројекто-
вање почео је израду главног пројекта у 
марту ове године а цео посао је завршен 
половином текуће године.

-Главни пројекат се састоји од 11 све-
зака које обрађују 10 типова стубова 
са њиховим темељењем и уземљењем 
као и израда конзола и везних елемена-
та за надземне водове. Идеја је била да 
се искористи што већи број елемената 

постојећих типских решења потребних 
за изградњу надземне мреже са бетон-
ским стубовима правоугаоног пресека, 
ради лакшег и једноставнијег будућег 
одржавања надземне мреже – исти-
че Александар Обрадовић, из Секто-
ра за пројектовање, главни одговорни 
пројектант овог посла.

Предност округлих бетонских сту-
бова у односу на правоугаоне је у томе 
што кружни пресек за разлику од пра-
воугаоног, има исте карактеристике у 
свим правцима, као и способност да 
прихвати захтевано оптерећење не-
зависно од правца његовог деловања, 
чиме се искључује могућност погреш-
не орјентације стуба при изградњи над-
земне мреже и скраћује време потребно 
за монтажу.   Специфичност овог посла 
се огледа у томе да је по први пут извр-
шено комплетно прорачунавање стабла 
стуба, одговарајућих темеља, припа-
дајућих конзола и везних елемената - 
каже Јовица Овука, одговорни пројек-
тант грађевинског дела пројекта.

Што се тиче челичних конзола, ис-
коришћене су постојеће због унифика-
ције производње, а прилагођен је само 
начин монтаже на округле стубове. Ар-
мирано-бетонски стубови и конзоле 
пројектовани су тако да по геометрији, 
носивости, квалитету и технологији 
производње, одговарају производном 

програму постојећих произвођача на 
тржишту Републике Србије, у складу са 
нашим захтевима и важећим техничким 
препорукама ЕПС-а.

При пројектовању уземљења ок-
руглог бетонског стуба задржани су 
исти типови везних елемената као код 
четвртастих бетонских стубова, тако да 
је лакше и једноставније будуће одржа-
вање мреже.

Новина је и то да је округли бетонски 
стуб опремљен носачем монтерске алке 
(ради безбедности монтера при раду на 
врху стуба) и плочицом која се уграђује 
у бетон при изради стуба за дубину 
укопавања.

Техничком контролом главних проје-
ката и њиховом испоруком, Сектор за 
пројектовање је омогућио менаџменту 
да настави активности на увођењу ок-
руглих стубова у Електровојводини.

М.Ш.

ОБЈЕДИњЕНИ ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ ОКРУГЛИХ БЕТОНСКИХ СТУБОВА ПРВИ У СРБИЈИ

Израдом пројеката стичу се услови за наставак активности на увођењу округлих 
бетонских стубова у електродистрибутивну мрежу Електровојводине. Предност 
округлог бетонског стуба је у томе што кружни пресек има исте карактеристике у свим 
правцима као и способност да прихвати захтевано оптерећење независно од правца 
његовог деловања

Нови стубови за нову мрежу 
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Диспозиција округлог армирано-бетонског стуба

Oкругли бетонски стуб са 
пратећом опремом
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У Електровојводини је планирано 
да се, ускоро, спроведе процена 
радних перформанси свих за-

послених. Овај систем процене је засно-
ван на савременим истраживањима и 
искуствима из области људских ресур-
са. Примена овог система у нашем ПД 
ће, процена је стручњака, дугорочно 
допринети побољшању радних процеса 
и радне климе, унапређењу способно-
сти и вештина запослених...

- У периоду који је пред нама, који ће 
бити испуњен динамичним промена-
ма пословног окружења, неопходно је 
да наше перформансе буду на високом 
нивоу, да одговорности и задаци сва-
ког запосленог буду јасно дефинисани. 
Како бисмо себи обезбедили лидерско 
место и у новим тржишним условима, 
задатак сваког запосленог је да макси-
мално искористи потенцијале и допри-
несе позитивном тренду развоја који 
Друштво негује. Праћење успешности 
запослених даје нам могућност да уп-
рављамо перформансама запослених, 
да их унапређујемо и тако постижемо 
боље  радне резултате. Непосредни ру-
ководиоци су у свакодневном контакту 
са својим запосленима и имају најбољи 

увид у квалитет њихових перформанси 
што их чини и најпогоднијим процењи-
вачима. Зато и играју најважнију улогу 
у процесу процене и веома је значајно 
да њихова процена буде објективна и 
реална да би се на основу тога донеле 
адекватне одлуке и предузеле одгова-
рајуће акције за њихово унапређивање. 
Да бисмо могли управљати радним пер-
формансама запослених и постизати 
организационе циљеве, неопходно је да 

менаџери имају јасну слику о тим циље-
вима и да их на адекватан начин прене-
су запосленима. Циљеве организације 
неопходно је превести на ниво инди-
видуалних циљева сваког запосленог, 
предочити их запосленима и јасно на-
гласити шта су очекивања компаније од 
сваког радника у наредном периоду. У 
сарадњи са менаџментом, потребно је 
омогућити потпуно разумевање циље-
ва организације, преведених у реалне 
планове и представљене свим органи-
зационим деловима. Процена радних 
перформанси требало би да буде усме-
рена у великој мери на потенцијале за-
послених и на идентификацију акција 
којима би се они могли што адекватније 
искористити – сазнајемо од Младене 

Петрић, специјалисте пословне психо-
логије и шефа Службе за управљање и 
развој људских ресурса у Дирекцији за  
корпоративне послове Управе.

 У првом циклусу процене радних 
перформанси предвиђено је оцењивање 
запослених применом два метода: про-
цена од стране непосредног  руководи-
оца и самопроцена. Процена од стране 
непосредног руководиоца даје нам сли-
ку о успешности запосленог и о квали-
тету урађених задатака које му је руко-
водилац доделио. Улогу процењивача 
имаће сви директори, руководиоци и 
шефови, али и они који нису формал-
но на руководећим местима, а руководе 
одређеним функционалним целинама у 
оквиру сектора (нпр.инжењер 1, посло-
вођа, самостални погонски инжењер). 
Запослени у Служби за управљање и 
развој људских ресурса ће организова-
ти обуку за процењиваче у којој ће им 
све бити детаљно објашњено. 

Запослени ће имати прилику да ак-
тивно учествују у процесу процене и 
изразе мишљење у вези са сопственим 
перформансама. Самопроцена ће бити 
вршена по идентичним критеријумима 
као процена од стране руководилаца. 
Комбинација ова два метода омогућава 
стицање шире слике о раду запослених 
и води ка конструктивнијем дијалогу 
запослених са претпостављенима. Цео 
систем процене радног учинка запосле-
них у Електровојводини биће подржан 
софтверском апликацијом која је вео-
ма једноставна за употребу и захтева 
кратко време попуњавања. Према сис-
тему процене рада, предвиђено је да се 
процена рада запослених примењује 
једном годишње. Важно је да процењи-
вач у току процеса створи такву радну 
климу у којој ће запослени моћи да раз-
вијају сопствене потенцијале и да за-
довоље потребе вишег реда као што су 
самоактуализација и самопоштовање. 
Ове потребе су снажни мотиватори по-
нашања и зато их је битно покренути, 
наглашава Младена Петрић.

М. Ч.

СИСТЕм  ПРОЦЕНЕ РАДНИХ ПЕРФОРмАНСИ ЗАПОСЛЕНИХ аКТУеЛ
Н

ОсТи

Систем процене рада запослених, једном годишње, требало би да створи такву радну 
климу у којој ће запослени моћи да развијају сопствене потенцијале 

Унапређење успешности 
и мотивације
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Велики број представника приват-
них компанија, директора јавних 
и јавно-комуналних предузећа 

Града, као и предузећа чији је оснивач 
Република, присуствовао је хуманитар-
ној вечери коју је организовао Град као 
наставак акције за помоћ деци оболелој 
од Батенове болести. Акцију је, без ок-
левања, подржала и Електровојводина.

-Акцију смо започели пре неколико 
месеци како би помогли нашим малим 
суграђанима. Надамо се да ће се ова ак-
ција наставити, а посебно ме радује ин-
формација коју су ми пренели родитељи 
оболеле деце да је веома близу пронала-
жење лека за ту болест и да су испити-
вања у завршној фази – истакао је гра-
доначелник Милош Вучевић и захвалио 
се домаћину, директору Електровојво-
дине Срђану Кружевићу, који је, такође 
подржао ову хуманитарну акцију.

-Електровојводина као друштвено 
одговорно предузеће радо учествује на 
манифестацијама хуманитарног карак-
тера и то је оно по чему морамо бити 
препознатљиви како бисмо уопште во-

дили друштво напред. Ако наставимо 
са оваквим акцијама, много више ћемо 
окренути грађане једне ка другима – 
истакао је директор Електровојводине 
Срђан Кружевић.

Хуманитарној вечери присуствова-
ла је и мајка девојчице оболеле од Ба-
тенове болести Бојана Миросављевић, 
захвалила се Граду и свим појединцима 
и предузећима који су се одазвали овој 
акцији.

-На овај начин нашој деци се проду-
жава живот све до лека који је на помо-
лу и чије испитивање је у завршној фази 
у Немачкој. Деца оболела од ове боле-
сти за сада се лече ћелијама у Кини, а 
третман је неопходно поновити сваких 
шест месеци, а цена једног третмана је 
36.000 долара. Без оваквих донација и 
помоћи других људи ми не бисмо могли 
ни да им дамо шансу за било какав жи-
вот - рекла је Миросављевићева.

М. Ш.

Никола Павловић (28), момак 
који зрачи свежином и одлуч-
ношћу, у Огранку ЕД „Сомбор“, 

Пословница „Оџаци“ ради од 2006. го-
дине и то му је прво запослење. Рођен 
је у Оџацима. Средњу техничку шко-
лу завршио је у Кули, звање техничар 
енергетике.

-Радим у дежурној екипи (кварови, за-
мена бројила, ремонти и припрема елек-
тромреже за зиму), посао је врло динами-
чан, увек у контакту са људима. Наравно, 
некад буде и непријатности при обављању 
посла, али је јако важно да у екипи владају 
добри и коректни међуљудски и међуко-
легијални односи, истиче млади Никола 
Павловић.  Занат је, каже, учио, а и данас 
учи, од старијих колега. 

У отвореном разговору, Никола ис-
тиче да су му ови послови некако „лег-

ли“ и да их ради са задовољством. С 
поносом истиче да до сада није имао 
повреда на раду, можда и због тога што 
заштитну опрему обавезно користи у 
складу са прописима.

Овај млади електромонтер, заиста, 
оставља утисак одлучности и енер-
гичности и зрачи ведрином и самоу-
вереношћу. А како се могло чути и од 
његових претпостављених и они су за-
довољни његовим досадашњим одно-
сом према радним обавезама и, при 
том, истичу да на Николу, свакако, ра-
чунају.

На крају, рецимо, да Никола са 
мајком и братом живи у породичној 
кући у насељу Лалић, недалеко од Оџа-
ка, да је некад био фудбалер кулског 
„Хајдука“ и да му је хоби пецање.

 М. Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОДРЖАЛА ХУмАНИТАРНУ АКЦИЈУ ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД БАТЕНОВЕ БОЛЕСТИ

НИКОЛА ПАВЛОВИЋ, ЕЛЕКТРОмОНТЕР, ЕД „СОмБОР“, ПОСЛОВНИЦА „ОЏАЦИ“

На хуманитарној вечери у хотелу НОРцЕВ на Иришком венцу, коју је организовао 
Град Нови Сад, уплаћено је више од 700.000 динара на рачун удружења „Живот“, за 
лечење деце оболеле од батенове болести

Електромонтерски послови су приоритет. Изузетно задовољан послом који ради и 
укупном радном атмосфером. Зрачи ведрином и самоувереношћу

Дати шансу животу

Изузетно задовољан послом
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Изјава медијима градоначелника 
Милоша Вучевића и директора 

Електровојводине Срђана Круже-
вића на хуманитарној вечери

Никола Павловић
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СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПЛАНИРАњЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
п

РеД
сТаВ

Љ
аЊ

е

У Електровојводини је у току вео-
ма захтевна, подужа, ни мало јед-
ноставна промена концепта ЕД 

мреже: укидање 35 и 10 kV и -  прелазак 
на јединствени средњенапонски (СН) 
ниво. Реализовано је око 70% тог посла. 
Активности на промени напонског ни-
воа и концепције СН мреже је сложе-
нији процес у АПВ, у односу на остала 
подручја РС, у којима се не мења напон-
ски ниво, па је због тога било потпу-
но оправдано, овде, додатно појачати 

функцију планирања развоја ЕД сис-
тема и - један је од кључних мотива за 
формирање Сектора енергетике (маја 
2012), у Дирекцији за планирање и ин-
вестиције у Управи. О томе нам прича 
руководилац Сектора, Обренко Чолић. 
Шеф Службе за (средњорочно) плани-
рање је Предраг Матић, уз асистенцију 
Ксеније Крижнар, а, уз то, тестира и 
нови софтверски алат за подршку пла-
нирању развоја ЕД мрежа.

- Указала се и потреба да се адекват-
но одговори на нове трендове - приме-
на дистрибуиране производње ЕЕ из 
ОиЕ, која се прикључује на ЕД систем. 
Европски прописи и препоруке у тој 
области у непрестаном су  развоју, али 

домаћа регулатива је, у томе - у прилич-
ном  заостатку, због неразвијене инвес-
тиционе активности. Сада је, међутим, 
и у Србији све више захтева за прикљу-
чење малих и мини електрана на ЕД 
систем, па наш Сектор проверава усло-
ве прикључења електрана на ЕД систем 
на подручју конзума. Чолић истиче да је 
циљ да се обезбеди јединствено посту-
пање и  унапређење поменутих пропи-
са. Захтеве за прикључење електрана 
решава Служба за дефинисање услова 

прикључења, на челу са шефом, Драгу-
тином Поповићем. У том тиму, за неш-
то више од годину дана рада у Сектору, 
Душан Ђукић је пружио значајан допри-
нос унапређењу рада и већ је имао и ус-
пешан наступ на Међународном саве-
товању студената, у Новом Саду. Неће 
стога бити изненађење ако, ускоро, за 
разлику од прошлости,  други почну 
да долазе код нас да сазнају шта то ми 
имамо да им презентујемо. Било је не-
опходно и да се кадровски ојачамо и у 
радни однос примљена су два перспек-
тивна нова инжењера, Никола Маравић 
и Саво Ђукић.

- Очекујемо да ћемо ускоро, у свим 
огранцима и свим пословним функ-

цијама, имати иновирану верзију 
софтвера за подршку издавања одо-
брења за прикључење купцима - којег 
развија сјајна екипа из Центра за ин-
форматику и ТК, под вођством Ми-
рјане Новаковић, уз подршку колега 
из „ЕД Нови Сад“(на челу са Слобода-
ном Којићем). Да би тај сегмент про-
цеса био на одговарајући начин до-
кументован, стара се Шеф службе за 
планирање ЕД мрежа Предраг Матић, 
који предводи радне тимове за измену 

(најкомплекснијих) процедура систе-
ма квалитета. Наш задатак, у Сектору 
енергетике ће бити и да унапредимо 
сарадњу са осталим пословним функ-
цијама. Истакао бих и да нисмо очеки-
вали да ће транзиционе промене и де-
регулација тржишта ићи глатко, али... 
Ево, сад је већ пет година након што је 
ЕД добила обавезу да успостави потпу-
ну контролу над прикључцима, који су 
Законом о енергетици из 2004. годи-
не постали део ЕД система, а - није ус-
постављена организациона функција 
која би у потпуности преузела бригу о 
томе. Уочљив је и  недостатак кадрова 
у појединим огранцима.

М. Ч.

Како прикључити мини-електране на  систем? Пре пет година, ЕД је добила законску 
обавезу да успостави потпуну контролу над прикључцима, али – још нема такве 
организационе функције

Одговор на нове трендове

БРОЈ 475   ДЕцЕМбАР 2012

Обренко Чолић, Предраг Матић, Никола Маравић, Ксенија Крижнар, Саво Ђукић, Душан Ђукић и Драгутин Поповић(с лева 
на десно)
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У Гранској организацији пензи-
онисаних радника је заврше-
на хуманитарна акција „Знам 

да постојиш“. Акција је била намењена 
станарима Болнице за душевно оболела 
лица у Чуругу. Трајала је  готово годину 
дана и у овој акцији је учествовало више 
од стотину наших пензионисаних рад-
ника.Они су поклонили своју очувану 
гардеробу и новац, према могућности-
ма, како би у овом Дому, најпре поста-
вили комарнике, а потом и баштенску 
фонтану у кругу ове болнице.Гардероба 
им је увек добро дошла,тако да ће ова 
акција бити стална. Зато позивамо и за-
послене раднике Електровојводине да, 
уколико желе, путем нашег удружења, 
донирају очувану гардеробу за одрасле.

Пензионисани радници Електро-
војводине су уприличили посету 
овој установи, како би позвали јав-
ност у циљу пружања подршке, сви-
ма, који осећају потребу да помогну, 
да се  унапређује живот у установама 
у којима су смештена лица са посеб-
ним потребама. Сусрет са овим људима 

је привилегија, јер су то тренуци, када 
се покрене у човеку оно најљудскије и 
када се због тога осети понос, што посе-
дује ту врсту осећања која су дата само 
људском роду: саосећање према немоћ-
нима и вољу да се поделе своје емоције 
и своја добра са онима који нису имали 
срећу да буду животни миљеници. До-
датне емоције у нама су покренуле њи-
хове речи захвалности и потреба њихо-
ве душе да искажу јад који је саставни 
део њиховог живота. Речи које је кадгод 
испевала Десанка Максимовић и баладе 
неких наших певача су попуниле тиши-
ну у просторији коју смо ми створили, 
стрепећи, да ли ће они бити кадри да 
то интерпретирају и тиме изнесу своје 
емоције из њиховог узбурканог унутра-
шњег живота.

Импресионирани смо резултатима 
њихове радне терапије где је мноштво 
њихових ручних радова, слика, одевних 
предмета...Такође видели смо фото- но-
вине које сведоче о тонама произведе-
ног поврћа које они гаје у пластеницима.
Све то говори да би кроз одговарајућу 

помоћ породицама које имају овакве 
чланове, кроз овакве програме, могли 
подићи њихов економски стандард, а 
особама са трајним оштећењима ство-
рили могућност да живе под окриљем 
својих породица. 

Понели смо дубоку тугу, јер смо доби-
ли од њих  задатак да поздравимо њихо-
ве породице, које су без адресе, посебно 
оних заборављених, чија ће се будућ-
ност окончати у овој установи.Нас и 
њих, на ову околност , ће увек подсећа-
ти мали запис на фонтани : „Ова фон-
тана жеља је спојила ваше наде и наше 
пријатељство“.

Слично искуство су имали и пен-
зионисани радници електродистри-
буције Панчево који су посетили ус-
танову истог типа у селу Јабука. Ова 
установа остварује пројекат у коме је 
организација живота у малим „поро-
дичним кућама“ у којима је смештено 
више лица и функционишу као породи-
ца.Кроз радну терапију и они реализују 
програме производње хране за сопстве-
не потребе, активно проводе своје вре-
ме, едукују се за послове примерене њи-
ховим способностима и успостављају 
блиске односе као у стварним породи-
цама. Наши пензионисани радници из 
овог дела предузећа, су својим новцем 
донирали лаптоп како би се осавреме-
нио стручни рад у овој установи.Овај 
дар је уручила председница, подружни-
це електродистрибуције Панчево, Олга 
Милићевић.

У Гранској организацији ће свој го-
дишњи програм рада заокружити по-
сетом старим и болесним  колегама уз 
мали поклон пажње и жељом, да живе 
своје животе достојанствено,  да чувају 
зрак сунца који је њима намењен уз по-
руку да нису сами.То је и обећање ди-
ректора Срђана Кружевића, јер Елек-
тровојводина поштује допринос који су 
дали као активни радници, о чему све-
дочи и углед који ужива наша компа-
нија, по својим пословним резултатима 
и друштвено одговорним односом пре-
ма свом окружењу.

Приредила: Маја Гале

АКТИВНОСТИ ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Хуманитарном акцијом „Знам да постојиш“ Гранска организација пензионисаних 
радника Електровојводине помогла болницу за душевно оболеле у Чуругу. 
Након овако хуманог геста пензионери позивају и све остале, чије могућности то 
дозвољавају, да помогну рад ове установе

„Знам да постојиш“
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Гранска организација пензионисаних радника Електровојводине активна 
у свим сферама живота



У петак 30.11. 2012. у Новом Саду 
потписана је Повеља о међусоб-
ној сарадњи између СО „Елек-

тровојводина“ Нови Сад – Управа, 
СО „ЕД Крушевац“ и СО „ Електро-
војводина. Циљ потписивања Повеље 
је подстицање чланова Синдиката на 
узајамну сарадњу, размена искустава, 
усклађивање активности ради оствари-
вања гарантованих права и слобода и 
побољшања материјалног и социјалног 
положаја чланства. Поред наведеног, 
представници синдиката се надају да ће 
потписивањем Повеље бити обезбеђена 
сарадња и на другим пољима, као што 
су спортске и културне активности, 
рекреација, потом на образовању син-
диклног чланства, посетама већих гру-
па чланова и свему што доводи до бољег 
разумевања и упознавања радника 
ових електродистрибуција. Повељу су 
потписали председници Синдиката СО 
„ЕВ“, Управе Миодраг Јовин и СО „Кру-
шевац“ Горан Радовановић. Потписи-
вању Повеље су поред чланова изврш-
них одбора Синдикалних организација 
присуствовали и представници посло-
водства: Небојша Ђашић, директор ЕД 
„Крушевац“, заменик директора ПД 
Електровојводина и директор извршне 
функције за пословни систем др Пе-
тар Загорчић и помоћник директора 

извршне функције за пословни систем 
Синиша Адамовић.

-Синдикат управе је уз велику помоћ 
Централе и председника Владимира 
Плавшића, дан након потписивања спо-
разума, госте повео у обилазак Новог 
Сада и околине. Прва дестинација били 
су Сремски Карловци. Обишли смо 

центар Карловаца, капелу Мира, Бого-
словију, карловачку гимназију и чесму 
у центру града. Затим смо госте повели 
у винарију Живановић у којој смо има-
ли прилику да видимо јединствен музеј 
пчеларства. Посетили смо и манастир 
Крушедол као и  објекат Електровојво-
дине на Рибарском острву, истакао је 
Миодраг Јовин, председник синдиката 
Управе. Председник синдиката управе „ 
Електровојводина“ Нови Сад, даље, ис-
тиче да је потписивање Повеље о међу-
собној сарадњи само почетак дугого-
дишње и успешне сарадње. Јовин каже 
и да ће члановима синдиката Управе 
бити омогућено кориштење објеката на 
мору и планинама којима располаже ЕД 
„Крушевац“.

Председник синдиката ЕД „Круше-
вац“ Горан Радовановић је изразио 
велико задовољство пријемом својих 
колега у Новом Саду. Он каже да је 
пријатно изненађен гостопримством 
својих колега и да се нада да ће ова 
сарадња трајати дуги низ година. Ра-
довановић закључује да је овај корак, 
на који су се одлучили представници 
оба синдиката, добробит за целокуп-
но чланство.

М. М.

Горан Радовановић председник синдиката ЕД „Крушевац“ и Миодраг Јовин председник 
синдиката Управе Електровојводине
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ПОТПИСАНА ПОВЕЉА О мЕЂУСОБНОЈ САРАДњИ
саРаД

Њ
аПовељу о међусобној сарадњи потписали СО „Електровојводина“ Нови Сад – 

Управа, СО „ЕД Крушевац“ и СО „Електровојводина”

Братимљење синдиката

Представници синдиката на заједничком састанку у Електровојводини
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С трељаштво није ни близу ак-
туелно као фудбал, кошарка  и 
други екипни спортови, али је 

свакако захтевно и трaжи висок ниво 
спремности и велику концентрацију, 
што је привукло Катицу Шимоник да 
се бави тим спортом. Све је почело 
још у средњој школи, током деветог 
и десетог разреда, када je из опште-
народне одбране билa на стрелишту 
и први пут се, као и већина, сусре-
ла са оружијем. Одмах након тога је 
уследила и прва сезона на тренинзи-
ма, и то зими у хали Новосдског сај-
ма, где су у били терени и за остале 
спортове. Током лета тренирало се 
на отвореном стрелишту, одмах иза 
Каћке петље. Ту се Катица опробала 
и у другим дисциплинама, малокали-
барској пушци и пиштољу, али је ваз-

душна пушка преовладала и остала 
њен хоби до данас. 

Била је позвана на Дистрибутивне 
игре ЕПС-а, које су 1996. године одр-
жане у Новом Саду, и од тог тренутка 
Катица непрекидно тренира и насту-
па на такмичењима за екипу Електро-
војводине. Наравно да је у овом пери-
оду било пуно успеха, а она је побројала 
само неколицину: друго место на ОП 
Војводине, шесто место на прошлого-
дишњој Олимпијади радника Војводи-
не, учешће на великом броју републич-
ких такмичења, сваке године учествује 
у Новосадској лиги, где је прошле го-
дине била и најбоља у пролећном делу 
када је постигла завидан резултат од 
997 кругова и заузела убедљиво прво 
место након одржаних шест кола лиге. 
Са посебним задовољством прича како 

се прошле године на спортсим сусрети-
ма запослених појавила и екипа Управе 
Друштва и одмах заузела треће место, 
да би већ ове године заузела прво место 
на стрелишту. Посебно је радује што у 
екипи Управе има и младих који су кре-
нули њеним стопама (Драгана Матић). 

Током своје дуге каријере стрелца 
било је свакаквих анегдота и занимљи-
вих догађаја. По речима Катице Шимо-
ник  једно од најбољих пуцања је било 
када се задесила у стрељани на Спен-
су поред учеснице Олимписких игара 
Аранке Биндер, која је три пута учест-
вовала на највећој светској смотри 
спортиста и освојила бронзану медаљу 
1992. године.

- Пратити Аранкин ритам пуцања је 
био феноменалан осећај - присећа се 
Катица. Било је ту и учешћа са мушким 
екипама, па је био проблем у призна-
вању тих резултата, а стекла је такво по-
вереље код колега да је више пута била 
и делегат на такмичељима у стрељаштву 
где је у Лепенском Виру  на дистрибу-
тивним играма добила и посебно при-
знање организатора за одлично обавњен 
посао. Тренутно се екипа Електровојво-
дине и Катица спремају за пролећни део 
Новосадске лиге и вредно тренирају у 
стрењачком клубу „Младост“ на Новом 
насељу понедељком и четвртком од 19 
часова. Штета је што нема више теле-
визијских преноса стрељаштва тако да 
Катица не пропушта Олимписке игре, 
када скоро сваке године имамо по не-
ког од стрелаца у светском врху, и када 
се овај спорт може пратити поред ма-
лих екрана. Катица је у Електровојводи-
ни од 1985. године и у почетку је била 
у Нуклеарној електрани у изградњи, а 
данас је у Управи друштва у Дирекци-
ји за корпоративне послове, Сектор за 
квалитет и заштиту. Нада се још мно-
гим успешним сезонама са ваздушном 
пушком, као и да ће се овом интресант-
ном спорту придружити још младих 
колегиница и колега. 

В.Ог.

СТРЕЉАШТВО, ЉУБАВ КАТИЦЕ ШИмОНИК ИЗ СРЕДњЕ ШКОЛЕ

Годинама у врху новосадске лиге и у појединим периодима (пролећни део лиге 2011. 
године) убедљиво прва у појединачном пласману

Активан стрелац 
већ шеснаест година
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Репрезентативац Управе Катица Шимоник (прва сдесна)
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Посетили смо ресторан у јутарњим 
сатима, у време доручка и пита-
ли смо колеге да ли су задовољни 

услугама ресторана, колико често кори-
сте услуге и шта би побољшали.

Марко Живковић , Сектор за трго-
вину електричном енергијом ЕД „Нови 
Сад“:

– Да, свакодневно користим услуге 
ресторана у пословној згради Електро-
војводине. У принципу сам задовољан 
услугама, али ипак бих још мало по-
бољшао квалитет и разноврсност пону-
де. Можда би било добро  и да је мало 
већи избор хране.

Мартина Чавић, Контакт центар 
Електровојводине

– Не користим услуге ресторана баш 
свакодневно јер понуда зна да буде мо-
нотона. Да би се то избегло предла-
жем да избор јела за ручак буде раз-

новрснији. Оно што би могла да буде 
замерка је релативно сиромашан избор 
и понуда у послеподневним сатима. То 
би требало побољшати.

Бранка Вукобрад, Сектор за тргови-
ну електричном енергијом ЕД „Нови 
Сад“:

– Врло сам задовољна услугама. 
Особље је увек насмејано, услужно и 
љубазно. Можда је то један од мотива 
што свакодневно долазим овде. Сма-
трам да не би било лоше да се убаци још 
неколико врста јела. Допада ми се мо-
гућност поруџбине па припремљен об-
рок могу понети кући, те имам спреман 
ручак за породицу што је значајно за 
сваку жену која је запослена.

Драган Тунгуз, руководилац Сектора 
за трговину електричном енергијом ЕД 
„Нови Сад“

– Редовно користим услуге рестора-
на, међутим као замерку бих навео чест 

недостатак прибора за јело. Сматрам 
ипак да је храна у реду за овакву врсту 
ресторана. 

Зоран Милошевић, Сектор за трго-
вину електричном енергијом ЕД „Нови 
Сад“:

– Задовољан сам услугама у рестора-
ну, ипак не користим услуге често.

Сматрам да се увек може наћи нешто 
адекватно за доручак или ручак.

Татјана Маројевић, Сектор за трго-
вину електричном енергијом ЕД „Нови 
Сад“:

– Врло сам задовољна услугом. 
Особље на траци и на каси је љубаз-
но. Ипак недостаје добар избор здраве 
хране. Ту пре свега мислим на воће и на 
намирнице спремљене од интегралних 
житарица.

М.Г.

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ УСЛУГАмА РЕСТОРАНА
аН

КеТа

Дугогодишња пракса услуге ресторана била је повод да запослене у Управи и ЕД 
„Нови Сад“ питамо да ли су задовољни и колико често користе услуге ресторана. 
Корисници услуга  углавном су задовољни, ипак потребна су побољшања

Добро, може боље

l „РибаРац“ поново Ради

Угоститељски објекат Електровојводине „Рибарско острво“, популарни “Рибарац”, почео је, након реновирања, поново са радом. 
Новина у односу на раније је то да је објекат сада отворен за трећа лица.

Запослени у Електровојводини могу користити услуге овог угоститељског објекта са својим службеним идентификационим карти-
цама. На тај начин могуће је остварити попуст од 50% на цене хране и пића.

М. Г.
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Данас у готово целом свету окиће-
на јелка симболизује долазак 
Нове године. По опште прих-

ваћеном обичају, као симбол жељеног 
изобиља, зимзелено дрво се украшава 
разнобојним украсима и светлима. По-
ред кућног амбијента у коме су се већ 
одавно одомаћиле, новогодишње јелке 
последњих деценија поново „ничу“ и 

на градским трговима и другим отворе-
ним просторима. Било да су природне, 
вештачке или стилизоване, оне својом 
бљештавошћу одражавају маштови-
тост, углед и моћ оних који су их „по-
садили“.

Пословна зграда Електровојводине 
ових дана украшена је празнично. Ви-
дно је да је задржан континуитет у из-
гледу са ранијим годинама. И ове годи-
не за украшавање зграде су коришћени 
прошлогодишњи украси, лампиони и 
траке, и неколико нових пажљиво би-
раних украса, који су освежили праз-
нични изглед. Највећа јелка је поста-
вљена на видном месту на службеном 
улазу. Јелка је окићена плавим и белим 

куглама, пахуљама и светлећим лам-
пионима. У холу изнад службеног ула-
за постављена је светлећа гирланда и 
окићена украсима и машнама. Прили-
ком украшавања службеног улаза била 
је идеја да преовладава плава боја која 
је боја наше Електровојводине. Такође 
и остали спратови су окићени у разли-
читим бојама како би запосленима при-

ближили празничну атмосферу. За ук-
рашавање зграде поред колегиница из 
Кабинета Иване Јовин, Сандре Бубње-
вић, Марине Мајски и Јоване Меденице 
били су задужени и запослени из Одр-
жавања и услуга који су украшавали 
спољни део пословне зграде светлећим 
леденицама.

Дакле припреме су урађене, зграда 
је окићена и зрачи празничном атмос-
фером, а запослени у свим деловима 
Електровојводине ће се, сасвим сигур-
но, потрудити да допринесу празнич-
ној атмосфери у својој средини, како би 
заједно са колегама испратили стару и 
дочекали нову пословну годину.

М. М.

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ УКРАШЕНА ПРЕД ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ

Електровојводина ће, као што и доликује, и ове године бити место где ће запослени 
имати прилику да честитају својим колегама долазак наредне пословне године

Свечано, радно, пригодно
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Историја прослављања Нове го-
дине није поуздано утврђена, 
али се сматра да су је још пре 

4.000 година прослављали Вавилонци. 
Римљани су такође славили Нову го-
дину, али се њихов календар мењао са 
сваким новим владаром све док рим-
ски Сенат 153. године пре нове ере није 
„устоличио“ 1. јануар за почетак Нове 
године.

Немци су, према једном у низу ту-
мачења, први у 16. веку увели оби-
чај кићења јелке. Легенда каже да је 
кићење започео Мартин Лутер. Он је, 
наводно, шетајући кроз шуму био за-

дивљен хиљадама звезда које су свет-
луцале кроз грање јела. Толико је био 
очаран призором да је одсекао мало 
дрво и однео га кући, својој породи-
ци. Да би оживео исту лепоту коју је 
видео у шуми, закачио је и мале свеће 
на гранчице. У Европи и Америци 
кићење јелке постаје популарно у 18. 
веку. И данас се широм света, уз пуно 
буке и помпе, шампањац, размену по-
клона и ватромет, слави наступајућа 
година. Неки новогодишњи симболи 
су опстали кроз све цивилизацијске 
мене.

Стварање заглушујуће буке које по-
тиче из веровања да тера зле силе, један 
је од ритуала који се задржао у многим 

крајевима света - али данас као лупање у 
лонце и тигање, куцање чашама, звоном 
звона, бубњевима, сиренама, музиком. 
Иако многи мисле да су новогодишње 
одлуке новијег датума, традицију су 
започели још Вавилонци, а њихова је 
одлука налагала враћање позајмљеног 
оруђа за рад. Модерна зарицања нај-
чешће се односе на престанак пушења, 
држање дијете, здрав начин живота, 
штедњу, више учења, верност...

Нова година је традиционално и вре-
ме окупљања - породичног, са прија-
тељима, на прославама и то у свечаним 
оделима, с посебном бригом о изгледу, 

украшавањем ентеријера и екстеријера. 
У готово свим народима поноћ се до-

чекује упућивањем најлепших жеља и 
пољупцем који није само дељење тре-
нутка еуфорије, већ и завет блискости 
у долазећих 12 месеци.

БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ
Бадњи дан и Божић празници су целе 

породице која је током тих дана обично 
на окупу и ужива у лепим обичајима.

Божић се празнује као успомена 
на дан рођења Господа Исуса Христа. 
Чињеница да је то празник рађања но-
вог живота, празник деце и детињства, 
празник родитељства очинства и мате-
ринства, украсила је Божић најлепшим 

верским обичајима и обредима. Све је 
изражено у краткој народној здравици 
и молитви о Божићу: „Дај, Боже, здра-
вља и весеља у овом дому, нека нам се 
рађају здрава дечица, нека нам рађа 
жито и лозица, нека нам се увећава 
имовина у пољу, тору и обору!“

Божићни обичаји и празновање по-
чињу Бадњим даном тако што домаћин 
рано ујутру одлази да исече бадњак - 
најчешће храстово дрвце. На Бадњи дан 
се пости а увече се пали бадњак. Такође 
на овај дан се ништа не износи из куће, 
обедује се на слами, једу се посна јела. 
Ту је још паљење бадњака и уношење 

сламе и простирање сламе по поду, уз 
квоцање и пијукање, па бадњеданска 
вечера на поду, симболика свећа, ораха, 
меда, вина, свеноћног бдења у ишчеки-
вању Божића. 

На први Божићни дан одлази се у 
цркву на службу и причест, и након 
поста једе се и први мрсни доручак. И 
за овај су везани разни божићни оби-
чаји који се донекле разликују по реги-
онима.

Обичаји се разликују од земље до 
земље, сваки народ је унео сопствену 
традицију у прослављање празника, 
али свима нам је заједничко да се Бо-
жићу највише радујемо.

А.Ж.
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Иако је Васкрс највећи хришћански празник, божић и празници везани за њега 
најсвечаније се прослављају и обилују нашим лепим обичајима, који време од 
неколико недеља око божића чине најлепшим и најсвечанијим периодом у целој 
календарској години

Нова година - нови почетак




