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Време пред нама
Ево нас и у 2013. години. Исцрпљујући јануар, месец 

празника и славља. Једва дочекали да славља прођу и 
да на столове ставимо планове које смо сачинили пред 
крај протекле године.

Сада, када после дугог јануара стигне (прекратки) 
фебруар, можемо кренути напред ка заједничком циљу. 
А наш циљ је, пре свега, да и у 2013. обезбедимо сигур-
но снабдевање купаца електричном енергијом. И, чиме 
год да се бавимо, који год посао да обављамо, његов 
крајњи циљ је баш то – поуздано и квалитетно снаб-
девање купаца. Верујемо да током наредног зимског 
периода можемо бити мирни. За зиму смо се спреми-
ли добро, ремонте смо на време завршили и ако се не 
деси нешто непредвиђено, рачунамо да ћемо је успеш-
но пребродити.

Све интерне анализе говоре да је Електровојводи-
на и у 2012. постигла најбољи пословни резултат међу 
дистрибутивним привредним друштвима. Додуше то 
су и обавезујући резултати, јер значе да се од нас и у 
2013. години, очекује исто тако добар резултат. А ис-
крено речено, и сами тако што очекујемо од себе. То 
наравно захтева велике напоре и ангажовање свих рас-
положивих средстава да се утрошена електрична енер-
гија и наплати.

Исто тако наставља се и борба против неовлашћене 
потрошње односно крађе струје, у чему у последње вре-
ме постижемо резултате. Смањење губитака је, свака-
ко, један од важних приоритета пословне политике.

Период који је непосредно пред нама је и време за ра-
ционално и ефикасно коришћење ресурса, за напоре на 
побољшању позиције унутар ЕПС-а, унапређење од-
носа с купцима, испуњавање обавеза према власнику. 
Овим настојањима свако од запослених треба да пру-
жи свој пуни стручни и радни допринос.

Брига о расположивим ресурсима и ефикасност по-
словања, стално настојање да се оствари позитиван по-
словни резултат, брига о запосленима, искорењивање 
злоупотреба у пословању, су такође, примарни циљеви. 
Исто тако, непосредни пословни циљеви  су и уређење 
и унапређење унутрашњих односа, модернизација по-
словања на свим нивоима, али и стална брига за зашти-
ту најдрагоценијег ресурса, а то је људски живот.

А крај протекле године је свакако било време да се 
подвуче црта, како би се у наредној кренуло још жешће 
и више. Чини се да су запослени у Електровојводини 
спремни да се носе са свим изазовима времена. Стога, 
нема опуштања!

Мирко Шијан
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Директор Електровојводине 
Срђан Кружевић, дао је интер-
вјуе за НС репортер и „Балкан 

магазин“. Објављујемо изводе из тих 
интервјуа.

Као грађанин дебело сам против 
поскупљења електричне енергије јер 
сматрам да живимо прилично лоше. 
Зато сматрам да нашим потрошачи-
ма не треба додатно загорчавати жи-

вот новим поскупљењима, ма колико 
цена струје била ниска за нас који ра-
димо у систему Електропривреде Ср-
бије. Међутим, желим да нагласим да 
послујемо као и све остале електрое-
нергетске дистрибуције у Србији, да 
продајемо исту струју на исти начин 
по идентичној цени. Међутим, Елек-
тровојводина је захваљујући својим 
радницима тако организована да може 

остварити одређен суфицит. Тако да 
никоме нисмо дужни, а све своје текуће 
обавезе плаћамо на време – и извођа-
чима који се брину да се наша мрежа 
унапређује и да се систем одржава.

Какво сте стање затекли кад сте 
преузели место генералног дирек-
тора електровојводине?

Укратко речено, затекли смо ката-
строфално стање. Били су опроштени 

СРЂАН КРУЖЕВИЋ, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
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Само знање и искуство од еПС-а могу направити успешну компанију. Концепт 
директора свих привредних друштава за дистрибуцију је, да је у овом моменту, у 
реорганизацију неопходно ући са формирањем 5 јавних снабдевача и 5 оператора 
дистрибутивног система

Електровојводина добро 
организована фирма
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дугови од више милиона динара – ре-
цимо, нашли смо рачуне од четири 
или пет милиона динара, а наплаћена 
је само половина. А с друге стране, до-
гађало се да је социјално угроженим до-
маћинствима струја искључивана због 
две или три хиљаде динара. У овом мо-
менту, међутим, далеко нам је једнос-
тавније да опростимо те две или три 
хиљаде динара дуга мањим потроша-

чима и скромним домаћинствима него 
да опраштамо вишемилионске износе 
привредним субјектима. Кад затекнете 
дуг од десет или петнаест милиона ди-
нара, а тај потрошач је и даље на мрежи 
и није му ускраћена испорука електри-
чне енергије, једино можете да закљу-
чите да га је неко штитио. Открили смо 
те који су штитили и они више нису 
на својим позицијама. Док сам на челу 
Електровојводине, таква ситуација се 
више неће десити, односно свако ће 
морати да плати оно што је дужан. Ни-
сам на ово место дошао да бих се неког 
плашио, већ да се бавим друштвено од-
говорним радом.

Често се истиче да је за одржавање 
система Електровојводини годишње 
потребно чак 3,6 милијарди динара.

Да би се одржала вредност капитала 
којим сад располажемо, неопходно је 
издвојити тако велики новац. Најваж-

није ставке су – обнављање мреже, за-
мене делова, изолатора, трафоа… Та-
кође, то су основна средства која штите 
запослене да раде безбедно, затим су то 
возила која нам дозвољавају да дођемо 
на терен у лошим условима… Рецимо, 
морамо да изнајмљујемо багере који 
нас возе у атар кад је непроходно. На-
жалост, ЕПС нам је кроз годишњи план 
пословања одобрио да утрошимо 1,4 

милијарде динара за одржавање и 1,2 
милијарде за нове инвестиције, а тек 
сто милиона динара за набавку основ-
них средстава – заштитне опреме, во-
зила и алата. Тако да је преостала још 
готово цела милијарда динара, а до ње 
долазимо надљудским напорима на-
ших радника на терену, првенствено 
монтера. 

у последње време актуелне су 
приче да се продаја одвоји од 
дисрибуције струје.

Заговорник сам система који је сас-
вим коректан и негде разумем модел од 
једног јавног снабдевача. Међутим, че-
камо на коректност генералног дирек-
тора ЕПС-а Александара Обрадовића 
како би с нама дошао до модела функ-
ционисања јавног снабдевача и прихва-
тио модел који му сугершимо. Нама је 
неприхватљиво да се централизујемо 
и да гасимо оно што је стварано преко 

пола века. Нисам именован да нешто 
уништавам, већ да стварам и руково-
дим. На срећу, добро сарађујемо с ми-
нистарком Зораном Михајловић, којој 
можемо да скренемо пажњу на крајњу 
намеру генералног директора ЕПС-а 
да се централизују јавне набавке, а не 
да формира јавног снабдевача. Зато 
сам сигуран да ћемо ми који живи-
мо у Војводини руководити покрајин-
ским системом, а они у нишком регио-
ну дистрибуцијом на југоистоку… Ми 
сами најбоље знамо шта је неопходно 
мрежи и грађанима, као и које су инвес-
тиције потребне да би систем трајао. А 
кад дође неки стручњак са стране који 
мисли да све треба да се слива у Бал-
канску 13, онда не може да напредује 
ни ЕПС ни Србија. Свих пет директо-
ра је против система који је предложио 
генерални директор, али то нема везе 
с аутономаштвом, већ с добрим посло-
вањем. Кад је угашена Лутрија Војво-
дине, нестао је огроман приход који је 
коришћен за здравство, просвету, кул-
туру… Ако би ЕВ изгубила статус при-
вредног друштва, односно свој рачун, 
а то је основна намера генералног ди-
ректора ЕПС-а, покрајини више не би 
биле уплаћиване фискалне обавезе од 
600 милиона динара годишње…

По доласку на чело електро-
војводине најавили сте борбу про-
тив корупције. Докле сте стигли по 
том питању?

Борба против корупције је била наја-
вљена јер смо утврдили да постоје неке 
нејасноће у односу Електровојводине 
према потрошачима и у самом посло-
вању Привредног друштва. Али, ја ни-
сам именован ни испред Министар-
ства унутрашњих послова нити испред 
правосуђа да спроводим истрагу она-
ко како би то они урадили. Моја оба-
веза менаџера предузећа је да спречим 
злоупотребе и корупцију у фирми, што 
сам и урадио. О томе ћемо обавестити 
јавност када будемо имали комплетну 
анализу и обједињене податке. Да бу-
дем искрен, највећа корупција коју сам 
приметио је у директној вези између 
најнижег менаџмента у Електровојво-
дини и потрошача. Због тога смо поче-
ли да развијамо пројекат Контакт цен-
тра, који ће потрошачима омогућити да 
пријаве који су проблем имали са мон-
терима, на пример, а ако не желе да се 
представе могу то учинити и аноним-
но. Битно нам је да спречимо да се то 
понови. Борба против корупције мора 
да постоји. Морамо је искоренити, не 
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као проблем у систему већ као проблем 
у васпитању оних који долазак на неку 
функцију схватају као могућност да се 
обогате. То је проблем. 

на шта конкретно мислите?
Електровојводина једина у ЕПС-у 

има Центар за јавне набавке што под-
разумева и обученост кадрова и транс-
парентност и унифицираност и стан-
дардизацију... Државна ревизорска 
институција нам је доставила примедбе 
из којих се види да се у Центру за јав-
не набавке спроводило нешто што није 
требало. Нису то прекршаји од којих 
сада желим да направим аферу. Али, 
буџетски нормативи су пробијени, го-
дишњи план је пробијен, било је тен-
дера где је прошла набавка без типских 
атеста... Одређене мере већ сам преду-
зео. Проценио сам да неки људи не могу 
да буду на одређеним позицијама. На 
тим местима  постављени су нови људи, 
што је већ, за само два месеца, довело 
до уштеде од око 80 милиона динара. То 
се види у нашим билансима. Ја сам до-
шао у Електровојводину у октобру, када 
смо имали 23 милиона динара у плусу, 
а већ у новембару смо имали 93 мили-
она у плусу а годину смо, према незва-
ничним резултатима, завршили са тих 
80 милиона у плусу. Био сам спречен да 
у потпуности до краја истерам ту борбу 
са корупцијом јер ми се отворио нови 
фронт – да очувам Електровојводину у 
облику ком сам је добио на управљање.

Грађане занима како је могућа 
наплата рачуна за струју од преко 
сто одсто?

То је могуће због врло специфичног 
система наплате. Наиме, ради се о томе 
да се сабирају редовне наплате с оним 
што сте успели да утужите из претход-
ног периода. Иначе, реална месечна 
наплата је око 67 одсто. Могу вам рећи 
податак да се преко наших уплатница у 
просеку око пет милиона динара днев-
но уплаћује за РТС. Међутим, нисам ја 
одредио такав систем наплате по коме 
она може да износи и преко сто одсто. 
Сваког месеца упумпамо између четири 
и пет милијарди динара у буџет ЕПС-а. 
Зато ми није јасно како ЕПС нема нов-
ца, јер све електродистрибуције у Ср-
бији заједно уплате око 20 милијарди. 
Поновићу, није ми јасно куд оде толики 
новац.

најавили сте да ће електровојво-
дина мењати однос према потро-
шачима?

Код самог односа према потрошачи-
ма инсистирам да будемо окренути нај-

више према потрошачима из категорије 
домаћинства – према грађанима јер, 
иако је струја јефтина она је, због еко-
номске ситуације у држави, за већину 
домаћинстава прескупа. Мој први са-
станак када сам дошао у Електровојво-
дину био је разговор са представници-
ма монтера, којима сам рекао да морамо 
да изађемо у сусрет грађанима тако што 
им, ако кажу да ће за који дан платити 
рачун, нећемо одмах „исећи“ струју. 
Морамо да им помогнемо да нађу мо-
дел како ће да плате, можда да се њи-
хов дуг подели на рате... Треба људима 
помоћи јер, ми смо такав народ, имамо 
културу плаћања, што се види по томе 
да људи, чим имају било какав приход 
плаћају најпре рачуне па тек потом ку-
пују храну и остало, већ у зависности од 
могућности. Али, и ми у Електровојво-
дини и сви потрошачи морамо, такође 
да схватимо да ЕПС мора да функцио-
нише како треба. А то је једино могуће 
ако се испоручена струја плати јер, и 
Електровојводина ЕПС-у плаћа своје 
рачуне. Већи акценат смо дали на нап-
лату потраживања од привреде јер, онај 
ко нешто производи и при томе троши 
електричну енергију не може да је све-
де на биланс зараде већ мора и да плати 
своје рачуне да би могао да производи и 
даље. Војвођани су традиционално до-
бре платише и Електровојводина има 
наплату већу од 100 одсто. Наплата је 
била добра и пре него што сам ја дошао 

на чело Електровојводине, па је тешко 
направити било какав помак на горе. 
Али, трудимо се да одржимо тако до-
бар проценат наплате па смо у октобру 
код потрошача из категорије домаћин-
ства остварили наплату од 102,61 %, у 
новембру 100,87 % а у децембру од чак 
103,23 %. У октобру смо од привреде 
остварили наплату од 106,52 %, у но-
вембру је она била 96,19 % а у децембру 
100,62 %. Према фактурисаној реализа-
цији укупна наплата у том периоду је 
била 99,42 %, а према наплатном задат-
ку, који боље уважава реалне услове и 
могућности наплата је била 100,39 %.

Ко су највећи новосадски дужни-
ци?

Углавном породице које имају новац 
не плаћају струју, и то су милионски 
дужници. Међутим, није професионал-
но да причам о појединачним именима. 
У целој покрајини на првом месту јесу 
панчевачка Азотара са 1,3 и Петрохе-
мија са две и по милијарде дуга… Укуп-
но имамо преко пет милијарди потра-
живања. Морам напоменути да смо ту 
струју платили ЕПС-у, тако да су то 
дуговања искључиво према Електро-
војводини. С државом тражимо модел 
да продамо та потраживања, јер постоје 
заинтересовани купци. У Новом Саду 
тако велики дужници не постоје.

Приредила: А. Ж.
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НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПУТЕМ ПРИВАТНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Као што је наш лист у својим ра-
нијим издањима већ информи-
сао запослене и осталу читалачку 

публику о ново установљеном начи-
ну наплате потраживања ПД Електро-
војводина доо Нови Сад - принудним 
путем, ангажовањем приватних извр-
шитеља, у прилици смо да анализирамо 
досадашње резултате примене овог но-
вог законског института. Чинимо то на 
основу података и сазнања од помоћни-
ка директора извршне функције за по-
словни систем у Управи Друштва, Си-
нише Адамовића.

- Од маја 2012. године, када је поче-
ла пуна примена чл. 252 Закона о извр-
шењу и обезбеђењу, којим је ПД Елек-
тровојводина доо Нови Сад стекла 
статус извршног повериоца, који своја 
потраживања може принудним путем 
наплаћивати искључиво путем при-
ватних извршитеља, па до данас, при-
ватним извршитељима је предато у рад 
10.249 предмета са укупним потражи-
вањем од преко 250 милиона динара, 
сазнајемо од Адамовића.

Према досадашњим показатељима,  а 
према извештајима из свих седам огра-
нака Електровојводина доо Нови Сад, 
по основу поднетих предлога за при-
нудно извршење путем приватних из-
вршитеља, укупно је наплаћено преко 
31 милион динара.

- Такође, треба истаћи и да је сами м 
ангажовањем приватних извршитеља,  
а што представља законом прописану 
обавезуза ПД Електровојводина доо 
Нови Сад, Друштво - самом предајом 
предмета у рад приватном извршитељу, 
у обавези да предујми трошкове израде 
закључка о извршењу (што је суштин-
ски идентично судској такси) и трошко-
ве доставе, уз припадајући ПДВ. Поред 
наведених трошкова, чија уплата је фак-
тички услов да би приватни извршитељ 
уопште узео предмет у рад, у самој фази 
спровођења извршења настају и други 
трошкови (трошкови рада ван седишта 
приватног извршитеља, трошкови упо-
требе сопственог возила, трошкови 
прибављања података од званичних др-

жавих органа о извршном дужнику- ад-
реса, имовностање, примања, итд), та-
кође са обрачунатим ПДВ-ом. По овом 
основу  ПД Електровојводина доо Нови 
Сад је, у досадашњем периоду, испла-
тила приватним извршитељима укупно 
преко 46 милиона динара, уз напомену 

да је било ангажовано свих 9 приват-
них извршитеља са територије седишта 
Електровојводине.

Како истиче Адамовић, из изнетих 
података, као и других анализа врше-
них по појединим огранцима, као и по 
појединим приватним извршитељима, 
првенствено се уочава да је наметнутом 
законском обавезом Електровојводини 
- да своја ненаплаћена потраживања 
може принудно наплаћивати искључи-
во на описани начин - у старту намет-
нута финансијска обавезаза ПД, обзи-
ром да је плаћање према приватном 
извршитељу основни услов његовог 
даљег поступања. Ово, у старту, ствара 
утисак да се много финансијских сред-
става улаже да би се наплатила доспе-
ла потраживања и уз њих рефундирала 
уложена новчана средства у поступци-
ма принудних извршења, што је и та-
чно, али је у складу са пословном по-

литиком ПД - да ниједно потраживање 
несме да остане не утужено и застаре-
ло. С друге стране, обзиром на прин-
ципе рационалног коришћења сред-
става, потребно је ажурирати базе 
података о купцима (у поступцима 
принудне наплате приватни изврши-

тељи су наишли на бројне примере на-
пуштених-урушених објеката, умрлих 
лица-потрошача и сл.), али и утврдити 
висину дугованог износа који се може 
отписати, како би се избегло принуд-
но извршење у предметима у којима 
се оно објективно не може спровести 
или је спровођење истог крајње нера-
ционално са аспекта трошкова који се 
не могу повратити, што захтева и анга-
жовање других фунција ПД на реали-
зацији овог посла.

- С обзиром да су у најави измене За-
кона о извршењу и обезбеђењу, а који-
ма ће се мењати и одредбе везане за 
надлежности и рад приватних изврши-
теља, можемо констатовати да је овај 
правни институт у нашој земљи још 
увек у „повоју“ и да предстоје године 
његовог усавршавања – сматра Адамо-
вић.

М. Ч.

Од почетка пуне примене Закона о извршењу и обезбеђењу (мај 2012), 
извршитељима предато у рад 10.249 предмета, са укупним потраживањима од 
преко 250 милиона, а до сада на овај начин наплаћено нешто више од 31 милион, 
уз трошкове електровојводине – преко 46 милиона динара

Нико не може остати неутужен

Синиша Адамовић
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Како се наводи у електронском 
гласилу Електропривреде Србије 
Е-Инфо са остварених 98,97 про-

цената привредна друштва примакла 
су се готово потпуној наплати факту-
рисане реализације, а „Електродист-
рибуцији Београд“ успело је да напла-
ту издатих месечних фактура надмаши 
за 74 индексна поена. По успешности, 
врло близу су „Електровојводина“ са 
99,42 и краљевачка „Електросрбија“ 
са 99,24 процента. И нишки „Југоис-
ток“ наплатио је више од планираног 
за 2012, тако да је само крагујевачки 

„Центар“ са 95,12 одсто остао „испод 
црте“, али незнатно. 

Ово је оцењено на састанку одржа-
ном у првој половини јануара са ди-
ректорима дирекција за трговину ПД 
ЕД, коме је председавао Радован Ста-
нић, директор Сектора за трговину и 
односе с тарифним купцима у Дирек-
цији ЕПС-а за дистрибуцију, а домаћин 
била је Електродистрибуција Ужице, 
највећи огранак ПД „Електросрбија“. 
Истакнуто је да је овако добар резул-
тат у наплати постигнут захваљујући 
изузетном ангажовању ПД ЕД, одгова-

рајућој координацији и подстицајима 
ресорне дирекције ЕПС-а, као и целог 
пословодства јединствене компаније. 

Да ће пуна пажња наплати морати 
да се посвети и у овој години било је 
јасно из упозорења да су прва два ме-
сеца увек тешка за наплату, а да ће 
предстојеће статусне промене у дист-
рибуцији и припреме за отварање тр-
жишта електричне енергије неминов-
но имати утицаја и на ангажованост у 
наплати. Директори дирекција за трго-
вину рекли су да су већ предузели мере 
да у јануару, и поред великог броја не-
радних дана, не дође до већег пада нап-
лате иако су се ПД ЕД прилично исцр-
пла у децембру, када су сва, изузев ПД 
„Центар“, који је био врло близу, пре-
машила стопостотну наплату месечне 
фактуре. Планом пословања ЈП ЕПС-а 
предвиђа се да и у 2013. години напла-
та буде 96 одсто фактурисане реализа-
ције.

Станић је обавестио учеснике са-
станка да је модел јединственог рачуна 
за утрошену електричну енергију још 
у изради, а да би се окончао, потреб-
но је да се до краја дефинишу финан-
сијски токови између оператора и ја-
вног снабдевача, каже се у Е-Инфу.

Приредила А. Ј. Р

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ЕПС-А СА ДИРЕКТОРИМА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ПД ЕД
И

З 
ЕП

С-
А

Привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије еПС-а остварила су 
у протеклој години изузетно добру наплату испоручене електричне енергије 
пребацивши планирани проценат за 2,97 одсто

Добра наплата у прошлој 
години

Са састанка директора дирекција за трговину привредних друштава за дистрибуцију 
ЕПС-а

l НА КРАЈУ 2012. ЕПС ПОТПИСАО ЗНАЧАЈНЕ УГОВОРЕ

Потписан уговор за снабдевање са НИС-ом. ЈП ЕПС потписује уговоре о снабдевању великих купаца електричне 
енергије.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ последњег дана прошле календарске и пословне 2012. је потписало 
годишњи уговор за снабдевање рафинерије „Нафтне индустрије Србије“ у Панчеву за 2013. годину. Уговор је вредан 
13 милиона евра.

ЕПС је до тада потписао и два уговора за снабдевање купаца на високом напону и то са ЈКП „Београдске електране“ и 
Рудником „Ковин“. После новогодишњих празника, ЈП ЕПС ће како пише у саопштењу, наставити да потписује уговоре 
о снабдевању за 2013. годину са свим купцима на високом напону, који буду желели да им ЕПС остане снабдевач и 
убудуће. 
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РАД КОНТРОЛНОГ ТЕЛА ЗА ОВЕРУ БРОЈИЛА

Од 01. јула 2011. године, бивше 
баждарнице су прерасле у Кон-
тролно тело. До тада је било 

шест баждарница, које су имале два 
дела: део који је оверавао бројила и 
део који је сервисирао бројила. Овера 
бројила је сада у надлежности Контрол-
ног тела, које има функционалну одго-
ворност на својим локацијама које су 
остале при огранцима: ЕД „Нови Сад“, 
ЕД „ Суботица“, ЕД „Зрењанин“ и ЕД 
„Рума“. Сервисирање бројила је остала 
и даље обавеза самих огранака. Акреди-
тацију Контролног тела „Електровојво-
дина“ је добила 14. 06. 2012. године, а 
овлашћење за рад 15.08.2012. године, 
од када је почела да самостално овера-
ва бројила.  

- Контролно тело се састоји од 17 
стручно оспособљених лица, на 4 лока-
ције. Сваке године се проверавају људи, 
опрема и технички услови, под којима 
се оверавају бројила, од стране акреди-
тационог тела Србије (АТС), као и од 
Дирекције за мере и драгоцене метале, 
од којих Контролно тело и добија др-

жавне жигове. Сам чин овере бројила 
подразумева преглед, проверу мерних 
карактеристика и жигосање. Наравно, 
да би бројило оверили, потребно је да 
задовољава тражене мерне карактерис-
тике, у одређеним границама. Услов за 
то је да бројило буде адекватно при-

премљено и сервисирано. Закон нала-
же да сва бројила из „домаћинства“ (у 
класи 2), буду оверавана на 12 година 
– каже Александар Николић, технички 
руководилац Контролног тела.

Да би се бројило могло сервисира-
ти и скидати са мреже, неопходно је 

обезбедити набавку нових која би заме-
нила бројила која не прођу оверу. Услед 
недостатка потребних финансијских 
средстава за набавку бројила, редов-
на замена бројила не одвија се, увек,  
жељеним темпом.

- Да би остварило своју независност 
и непристрасност, Контролно тело, по 
стандарду система квалитета JUS ISO 
17020, има независну политику квали-
тета, са свим основним документима: 
Пословником о квалитету, процедура-
ма и упутствима. Односно, да би ме-
рење за све купце било законски  веро-
достојно, Контролно тело мора да има 
одговарајући степен самосталности, тј. 
независности и непристрасности – ис-
тиче Александар Николић.

Контролно тело се организационо 
налази у Дирекцији за трговину у Уп-
рави Друштва, у Сектору за техничке 
послове продаје. Као кључне предности 
које је ЕВ добила формирањем незави-
сног Контролног тела за оверу бројила, 
господин Николић види у томе што се 
сада свакодневно оверавају бројила, од-
носно, ради се ефикасније и ажурније 
у односу на досадашњи начин рада, за-
тим, постигнута је боља искоришће-
ност мерне опреме и људи, јер се броји-
ла сада оверавају на било којој локацији 

из било ког огранка према расположи-
вим ресурсима, а постигнут је и дале-
ко већи квалитет и контрола поступка 
овере унутар Контролног тела.

У складу са Законом о енергетици а у 
циљу преузимања мерних места и при-
падајућих уређаја Електровојводина је 

Бројило је једини уређај који је непрекидно укључен на електромрежу и који мора да 
ради у класи тачности „дозвољене“ грешке свих 24 часа. Закон налаже да се сва бројила 
за „домаћинства“ оверавају на 12 година. Годишње се у ев овери око 40 000 бројила. 
Од јула 2011. године, овера бројила је једино у надлежности Контролног тела на нивоу 
управе, док је сервисирање и даље остало у огранцима

Поузданост рада 24 часа
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l Значај метрологије у продаји електричне енергије

Метрологија је наука о мерењу. Бави се мерним јединицама, њиховим 
еталонима, мерилима и мерењима. Тачност мерења је од примарног значаја 
у свим сегментима живота и рада. У продаји електричне енергије, поуздано 
и тачно мерење је један од најважнијих економских фактора. Тачност 
мерења у многоме зависи од одржавања мерила а провера њихове тачности 
се спроводи у складу са Законом о метрологији и пратећим подзаконским 
документима у акредитованим и овлашћеним лабораторијама.

С лева на десно: Александар Николић, Валерија Плачков, Дамир Кениг, Ана Пилиповић, 
Зденко Мајор

НастаВак На слЕДЕћој страНи



у пословници „Оџаци“, огран-
ка ЕД „Сомбор“, упознали смо 
мирног и скромног главног елек-

тромонтера 1, Михајла Стокућу (1964). 
У разговору оставља утисак искусног, 
сигурног и озбиљног човека који зна 
шта хоће. Такав је, кажу, и на послу. А 
обавља посао главног електромонтера 
1, што подразумева одржавање ниско-
напонске мреже, замену бројила, одр-
жавање постројења, ремонтне радове, 
искључења нередовних платиша. - Као 
главни електромонтер 1, радим одго-
ворне електромонтерске послове и ве-
рујем да сам до сада овај посао успеш-
но обављао. Рад на терену ми је увек 
причињавао задовољство – истиче наш 
саговорник Михајло Стокућа. Он ис-
тиче значај организације и планирања 
посла, али и поштовање процедура, јер 
то „монтерима чува главу“. – Монтер-
ски посао је тежак и опасан. Свакоднев-
но смо изложени ризицима, па се стога 
морамо подржавати, чувати један дру-
гог. На срећу, екипа је компактна, лепо 
се слажемо, лако се договарамо и нема-
мо никаквих проблема у комуникацији. 
Једино што нас може изненадити је не-
време – каже Михајло.

Михајло Стокућа је један од најис-
куснијих електромонтера у овој По-
словници, од укупно 18 колико их тре-
нутно има. За скоро 30 година рада у 
овој пословници, прошао је све фазе 
рада, од приправника, преко електро-
монтера, до главног електромонтера 1. 
Наш саговорник истиче да воли рад на 
терену, да га то испуњава јер је то ди-
намичан посао, треба брзо доносити 
одлуке, а, како даље истиче, врло је за-

довољан послом јер га професионално 
испуњава.

Са 48 година живота, тих али темпе-
раментан, Михајло делује врло предузи-

мљиво и енергично. Завршио је Средњу 
техничку школу у Сомбору и од првог 
запослења (1983) је у пословници „Оџа-
ци“. Како напомиње, уз рад је учио за-
нат од искусних људи из струке, а уз рад 
на терену људи се јако зближе и сприја-
теље и то је оно што остаје. 

-Наше конзумно подручје је доста 
разуђено и распрострањено (општине 
Оџаци и Бач), треба стићи и урадити 

посао до крајњих тачака, са дежурним 
паровима пре подне и са паром монте-
ра поподне и викендом. Али, највећа са-
тисфакција је то што су међуљудски од-

носи у екипи јако добри и што до сада 
није било већих повреда на раду – ис-
тиче Михајло.

Са супругом, ћерком и мајком живи 
у породичној кући у Бачком Брестовцу 
код Оџака. Како каже, и поред бројних 
обавеза на послу  и оних везаних за 
кућу и породицу, нађе и слободног вре-
мена за лов.

М. Ш.

усвојила десетогодишњи план са дина-
миком преузимања и усаглашавања са 
захтевима из техничких прописа. Да би 
се овај веома обиман посао могао реа-
лизовати, неопходно је да се реализује 
и план набавки бројила у наведеном пе-
риоду. Ово је примарни предуслов без 
кога није могуће реализовати основну 
улогу продаје електричне енергије од-
носно њено мерење. Старост мерила 

на појединим местима креће се и пре-
ко 40 година. Проблем набавке резерв-
них делова је евидентан. Ова чињеница 
директно утиче на могућност сервиси-
рања бројила. Из тог разлога у Елек-
тровојводини се годишње расходује од 
5 до10 хиљада бројила и мерних група. 
До сада се ово надокнађивало из коли-
чина које су набављане у претходном 
периоду. Оптимална количина бројила 

коју би требало набављати у наредном 
планском периоду је 50 хиљада комада 
годишње. 

Увођењем тржишта електричне 
енергије, технолошки развој мерила, 
смањење губитака и повећање профита 
су фактори који недвосмислено упућују 
на императив обнове мерила и добијање 
приоритета у набавкама истих.

М. Ш.
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МИХАЈЛО СТОКУЋА, ГЛАВНИ ЕЛЕКТРОМОНТЕР 1, ЕД „СОМБОР“, ПОСЛОВНИЦА „ОЏАЦИ“

НастаВак са ПрЕДхоДНЕ страНЕ

монтерски посао је тежак и опасан, па су од посебног значаја обука, организација, 
планирање и поштовање процедура, каже Стокућа

стално учење обавезно
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Михајло Стокућа



Овде нема младих. У последњих 
четврт века, број запослених 
у Погону „Кикинда“ (у оквиру 

Огранка „ЕД Зрењанин“) је, са више од 
стотинак, спао на око 70, и даље опа-
да. Најмлађи, свуда неопходни, монтер, 
тамо је примљен још пре седам година, 

а наш саговорник, руководилац Погона 
Кикинда, Бранислав Јанковић, каже да 
се он већ припрема за будуће  „пезио-
нерско писање“ о историјату електри-
фикације Кикинде, али и да је, овдашњи 
„најмлађи инжењер“! 

Мада на први поглед то делује кон-
традикторно, с друге стране, ипак су ус-
пели да, у односу на 2011, али и у односу 
на 2010, у 2012. години, повећају напла-
ту испоручене електричне енергије и да 
смање дугове купаца. 

Тај резултат није дошао сам по себи. 
Све то се успело, најпре, захваљујући 
изузетним, континуираним и органи-
зованим настојањима овог колектива, 
иако он има све неповољнију старосну 
структуру и којем је, „под хитно“, нео-
пходно бар 5-6 младих монтера (око 12 
садашњих запослених  испунило је или 
ускоро испуњава услове за одлазак у 
пензију). Овим лепим резултатима могу 
се, међутим, похвалити и због чињени-

це да им на руку иде и структура купа-
ца (укупно: нешто више од 27.500), јер 
она такође у значајној мери доприно-
си бољој наплати. На овом конзумном 
подручју, наиме, постоји стварно ве-
лики проток електричне енергије, код 
купаца у великим индустријским фир-

мама, добрим платишама: „Ливница“, 
ИГМ „Тоза Марковић“, док „Нафтагас“ 
(са око 25 објеката и око 30 километа-
ра мреже), апсолутно редовно измирује 
своје обавезе.

Што се тиче губитака, истиче Јанко-
вић, прелиминарни упоредни подаци 
за период I-IX месец прошле и за исти 
период 2012. године, показују тренд 
смањења, на 8,93%. Губици знатно мањи 
од просека су, осим константног рада на 
терену, последица и структуре конзума, 
више од 50% електричне енергије утро-
ше купци на средњем напону. Посебно 
је значајно да је ове године потпуно мо-
дернизовано обрачунско мерење за већ 
поменута два највећа купца, тако да су 
бољом класом мерних уређаја и даљин-
ским очитавањем додатно смањени гу-
бици на овом напонском нивоу, управо 
тамо где је проток највећи.

Када је реч о резултатима напла-
те, где се доста урадило, у децембру 

2012, наплатни задатак код домаћин-
става остварен је са 108,59%, у при-
вреди са 114,53%, а укупно, са 112,28 
одсто. У истом месецу 2011. наплата 
је такође била лошија, домаћинства 
111,98%, привреда 87,24%, а укупно, 
95,71 одсто. Наплата у овом пого-
ну  је, кумулативно, боља, поредећи 
2012. са 2011. Наиме, у 2012. години, 
наплаћено је 109,76% домаћинства, 
односно 99,7% у привреди,  укупно, 
103,28%. У истом периоду  2011. од 
домаћинстава је наплаћено 109,57 
одсто, привреде 95,74 одсто, а укуп-
но 100,44%. Већем степену наплате 
допринело је и тамошње опредељење 
у последње две године, да све неак-
тивне купце који не троше струју 
односно нису везани за мрежу њих 
отказују и они губе статус купца 
(непоседнута домаћинства). Висо-
кој наплати допринео је и знатан рад 
на искључивањима због неплаћеног 
дуга у неком краћем периоду. Тако је 
у току читаве 2011. било 3.374 налога 
за обуставе, а у 2012. чак 4.542. 

- Испуњавамо и пребацујемо нор-
матив. Више од 400 купаца месечно, у 
свим категоријама, редовно прекон-
тролишемо, што на годишњем нивоу 
износи око 5.017 купаца, а обавезно 
се контролишу сви уговорни купци у 
току године, каже наш саговорник.

Да се ту доста радило, по речима 
саговорника, показује и податак да 
су у 2011. имали 1.438 тужби (про-
сечан дуг по тужби је био око 30.000 
динара), а у 2012. години, 903 тужбе 
(просечан дуг по тужби око 20.000 
динара). Очигледно, каже, и дуго-
вања су се смањила. Поприлично се 
радило и у области неовлашћене пот-
рошње и измештању мерних места, 
што такође доприноси бољој напла-
ти и смањењу губитака. У 2011. било 
је регистровано укупно 42, а додат-
ним увођењем посебног контролора, 
у 2012. откривено је укупно  91 ова-
кав случај!

М. Ч.
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у 2012. години, кумулативно, наплата је боља него у истом периоду 2011.  Алармантан 
мањак монтера

Мањак запослених, 
резултати добри

Бранислав Јанковић
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СУСРЕТ ПЕНЗИОНЕРА

Пензионисани радници 
Електровојводине су у по-
себном расположењу исп-

ратили 2012. годину.Та посебност је 
везана за одлуку директора Друштва  
Срђана Кружевића, да позове све пен-
зионисане раднике Електровојводине, 
из свих њених делова, на сусрет, пово-
дом наступајуће 2013. године. Сусрет 
је уприличен у пословној згради Елек-
тровојводине, при чему се водило рачу-
на да се  сви, који су у прилици да дођу, 
осећају да и даље припадају свомп реду-
зећу. Најтоплије емоције покренуле су 
речи директора Кружевића,  којима се 
захвалио пензионисаним радницима за 
све што су урадили током свог радног 
ангажовања,  што су поставили такве 
темеље Електровојводини, која на тим 
основама улази у педесетпетогодишњи-
цу свога постојања и увек на позицији 
најуспешнијег предузећа у електропри-
вреди земље. То је било могуће зато што 
је рад,  стручност и посвећеност свом 
предузећу било неговано и уграђено у 
кодекс пословне политике и свест сва-
ког појединца.  Он је захвалио пен-
зионисаним радницима на подршци 
и истакао  да му додатну снагу даје и 
осећање захвалности што му је пруже-
на прилика да дође на  чело Електро-
војводине и да руководи тако импре-
сивним добрима које су резултат рада 
многих генерација. 

У име пензионисаних радника обра-
тила се председница Гранске органи-

зације  Косана Марков,  изражавајући 
једнодушно осећање свих пензиони-
саних радника, да све лепо што се до-
гађа, у било ком сегменту друштва, 
није донело време, него  људи. И овај 
скуп није продукт промењених вре-
менских околности,  већ односа руко-
водства Електровојводине. Пензиони-
сани радници  овим скупом су веома 
дирнути, јер је директор Кружевић 
управо доказао да површност,  од-
суство емпатије и тренутни интерес, 
није генерацијско питање,  ни питање 
у каквом времен уживимо, већ да је 
то лични приступ,  кућно васпитање 
и осећај одговорности за послове који 

су му поверени.  Он је показао да и у 
околностима када се пребрзо живи, 
када се морају доносити брзе одлуке,  
да се не сме заборавити на људе, на 
колеге, бивше и садашње и на потребу 
да се негују добри  односи међу људи-
ма.  Пензионисани радници су у дру-
жењу са директором износили своја 
запажања, личне проблеме,  жељу да 
се сретну и до године. Уз музику Аљо-
ше Боруша, који је компоновао и на-
писао „химну“  пензионера Електро-
војводине дружење је трајало готово 
два сата, а било је пензионера од 50  до 
88 година старости.

Приредила : М. Г.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВЕ ГОДИНЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ
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Новогодишњи сусрети



НОВА ГОДИНА ОБЕлЕжЕНА У 
УПРАВИ

Запослени у Управи Друштва, у 
ресторану друштвене исхране,  
28. децембра, такође, су обележи-

ли наступајућу  2013. годину. 
На почетку свечаности, честитке за 

срећну и успешну наступајућу годину, 
присутнима је упутио главни повере-
ник синдикалне организације Управе 
Миодраг Јовин. Изнео је очекивања и 
надања да ће свима наредна година бити 
боља и најавио да ће се синдикална ор-
ганизација и даље борити и залагати да 
права запослених буду очувана, а кроз 
колективно преговарање и унапређена.

Присутне, којих је заиста било у ве-
ликом броју, поздравио је и честитке  
за срећнију и успешнију 2013. упутио 
директор Друштва Срђан Кружевић. 
При том је истакао да Електровојводи-
на и даље треба да очува свој иденти-
тет, да и даље буде лидер дистрибутив-

не делатности и изнео одлучност да се, 
у најављеним будућим организационим 
променама  у ЕПС-у, Електровојводина 
избори за најбоље место, које јој и при-
пада.

Уз пригодан коктел са свечано укра-
шеном салом за ту прилику и уз звуке 
модерног и атрактивног музичког бен-
да, присутни су се осећали врло пријат-
но.

СУСРЕТ С НОВИНАРИМА ЈАВНИх 
МЕДИЈА

у организацији Кабинета директо-
ра Друштва - Одељења за односе 
с јавношћу, а полазећи од дуго-

годишње праксе у Електровојводини, 
организован је новогодишњи коктел за 
новинаре јавних медија. Као и обично, 
одазвао се велики број посленика јавне 
речи.

На почетку сусрета, директор Елек-
тровојводине Срђан Кружевић, заже-

лео је новинарима пријатан боравак 
и упутио честитке за божићне и ново-
годишње празнике.  Нагласио је значај 
добре и коректне сарадње Електро-
војводине са јавним медијима и из-
разио очекивања да ће се та коректна 
сарадња наставити и у наредном пери-
оду. 

Овога пута сусрет са новинарима 
имао је и додатни свечани карактер. 
Наиме, новембра прошле године на-
вршило се 50 година од излажења ин-
терног листа „Електровојводина“. О 
томе је новинарима детаљније гово-
рио Мирко Шијан, главни и одговорни 
уредник листа. Он је нагласио да је ова 
годишњица понос за све запослене јер 
се ретко које предузеће може похвали-
ти оваквим јубилејом.

М. Ш.
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До мобинга долази услед поре-
мећених односа на раду. Прво-
битно услед непрофесионализ-

ма руководеће структуре, неадекватне 
политике пословања и нејасних циљева 
компаније, затим лоше комуникације 
и пропуста у интерном информисању, 
негативне и такмичарске атмосфере у 
секторима, лоших међуљудских одно-
са и, свакако, непостојања поделе за-
датака. 

Хијерархија у радном персоналу 
јесте битна да постоји, али не да би се 

угњетавали подређени, према стату-
су и радној систематизацији.  У фир-
мама у којима влада здрава клима, где 
сви запослени раде у општем инте-
ресу, а компанија ради за постизање 
заједничких циљева и престижа на тр-
жишту, тамо  запослени уживају пра-
ва на углед и људско достојанство. С 
друге стране, тамо где владају стрес и 
конфликти, негативни радни амбијент 
чини своје, те су запослени принуђени 
да се боре свим средствима за основна 
права и слободе. У таквим системима 
мобинг је редовна појава, готово неиз-
оставно.  Читава ова материја, као што 
смо већ неколико пута писали у „ЕВ“, 
је регулисана Законом о спречавању 
(свих видова) злостављања на раду 
(мобингу), којег су посланици Наро-
дне скупштине РС усвојили 26. маја 
2010. године.

-Мобинг је, према Светској енцик-
лопедији, “широко распрострање-
на појава у свету, чије се последице 
рефлектују на појединца, социјално 
окружење, радну средину, и зато за-
хтева мултидисциплинарни приступ 
са психолошког, медицинског, соци-
олошког и правног аспекта, у циљу 
његовог благовременог препозна-
вања“. То је прича у којој на крају 
нема победника. Жртве мобинга пате 
годинама касније, са или без лечења, 
трпе последице због којих нису у 
стању поново да заснују радни однос; 
док су насилници, односно мобери, у 
старту проблематичне личности, без 

саосећајности и људскости, особе са 
поремећеним системом вредности, 
параноичне и маничне особе, чија 
је основна сатисфакција видети дру-
гог како пати – рекао нам је мр Вла-
димир Пребирачевић, руководилац 
Сектора за људске ресурсе у Дирек-
цији за корпоративне послове Упра-
ве Друштва.

Наш саговорник истиче да у овом 
процесу, жртва мобинга може поста-
ти - било ко. Иако статистике тврде да 
жене трпе више насиља на послу, као 
што је то случај и у животу, за терор 
на радном месту се не може извес-
ти овакав аксиом. Независно од пола, 
мобинговани могу бити и мушкарци, 
исто колико и жене. Нема разлика ни 
у образовном домену, злостављање 
могу да трпе и неписмени, исто колико 
и високообразовано особље, па чак и 
доктори наука. Када су у питању про-
фесије, првенствено је битно нагласи-
ти да терорисања има у јавном секто-
ру исто колико и у приватном, има га 
у школама, факултетима и осталим 
образовним установама, у свим видо-

вима уметности, медицини и осталим 
струкама. 

На мобинг нико није „претплаћен“, 
али овај феномем и медицинско-еко-
номско-социјални проблем се све 
више (чешће) дешава и постао је не-
одвојив од друштвеног деловања. Без 
обзира на године, веру, политичке ста-
вове и идеологије, припадност етнич-
ким заједницама, стручност, изглед, 
социјални статус па и материјално 
стање, мобинг има штетне последице 
на психичко здравље појединца. Те-
рор започиње у домену комуникације, 
али штетност од мобинга није ни мало 
наивна! Како психолози истичу, да би 
неко био мобер (насилник), готово си-
гурно пати од неког облика поремећаја 
личности. Таква особа, готово сигурно, 
да не може имати позитивно дејство 
на нечију част и углед. Баш напротив, 
таква особа је испровоцирана да по-
нижава и злоставља друге особе, јер се 
храни туђом патњом, а све у циљу при-
кривања сопствених недостатака и ле-
чења оазе комплекса.

М. Ч.

ФЕНОМЕН МОБИНГА

тамо где владају стрес и конфликти, негативни радни амбијент чини своје – и на 
запослене  и на квалитет пословних резултата фирме
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Eлектроенергетска ситуација у де-
цембру 2012. је била добра и није 
било ограничења у испоруци елек-

тричне енергије нити напонских ре-
дукција. Хидролошка ситуација била је 
на нивоу претходног месеца, односно, 
дотоци река су били нешто нижи од 
предвиђених, док је стање акумулација 
било скоро на нивоу предвиђеном би-
лансом, што је за последицу имало ре-
жим рада хидро-капацитета приближ-
но на планираном нивоу. Потрошњa 

електричне енергије  у 2012. години, у 
целини је била за 2,10 одсто мања у од-
носу на 2011. годину, а истовремено је 
била мања за 3,21% у односу на билан-
сом предвиђене количине.

-Неповољне временске прилике у 
првој половини децембра, условиле 
су нешто већи број тзв. погонских до-
гађаја у дистрибутивном систему, пос-
матрајући на месечном нивоу, у одно-
су на исти период претходне године. 
Најтежа ситуација је била 8. и 9.  де-
цембра, када је због јаког ветра и обил-
них снежних падавина дошло до вели-
ког броја кварова, за чије санирање је 
било потребно доста времена, сазнаје-
мо од Звездана Крунића, шефа Служ-
бе за планирање и анализу погона у 
Сектору за управљање и планирање 
конзума, Дирекцијe за управљање Уп-

раве  Друштва. Због тога је забележе-
но неколико случајева дуготрајнијег 
прекида у напајању купаца електрич-
ном енергијом. Крунић је навео неке 
од најзначајнијих прекида. 

Осмог децембра, у 8,01 сати, испао 
је из погона 20 kV извод „Мужља“ у 
ТС 110/20 kV „Зрењанин 4“, услед де-
ловања земљоспојне заштите. Време 
трајања прекида у напајању купаца 
електричне енергије износило је 649 
минута. Истога дана, у 11,05 сати, ис-

пао је из погона и 20 kV одвод „Телеч-
ка“ у РП 20 kV „Кљајићево“, које се на-
паја из ТС 110/20 kV „Сомбор 1“, услед 
деловања краткоспојне заштите. Вре-
ме трајања прекида у напајању купаца 
електричне енергије износило је 1.433 
минута. Тога дана, у 11,05 сати, испао 
је из погона и 20 kV одвод „Млади Бо-
рац“ у РП 20 kV „Богојево“, које се на-
паја из ТС 110/20 kV „Оџаци“, услед 
деловања земљоспојне заштите. Вре-
ме трајања прекида у напајању купа-
ца електричне енергије износило је 700 
минута.

Деветог децембра, у 2,30 сати, испао 
је из погона 10 kV извод „ДТД“ у ТС 
35/20/10 kV „Томашевац“, која се на-
паја из ТС 110/35 kV „Зрењанин 1“, 
услед деловања краткоспојне зашти-
те. Време трајања прекида у напајању 

купаца електричне енергије износило 
је 586 минута.

-Од осталих значајнијих погонских 
догађаја које смо забележили током 
децембра, споменућемо и следећи: 
30. децембра, у 20,37 сати, услед ква-
ра на 110 kV сабирничком растављачу 
у ДВ пољу 110 kV број 160/4, без на-
пајања електричном енергијом остаје 
ТС 110/35/20 kV „Суботица 1“. Ку-
пци електричне енергије са конзумног 
подручја које напаја ова ТС били су 
без напајања електричном енергијом 
46 минута, додаје Крунић.

И током децембра су настављене 
крађе и оштећења елемената дистри-
бутивног система Електровојводи-
не, као и пратеће опреме. Посебно је 
на мети починилаца био далековод 
35 kV, између РП 35 kV „Нови Бечеј“ 
и  ТС 35/10 kV „Ново Милошево“, 
са кога су у четири наврата (3. 8. 24. 
и 28. децембра),покрадени бакарни 
проводници - са више од 130 стубних 
поља.

У децембру 2012. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 929 GWh, што представља 
повећање од 2,99% у односу на исти 
период претходне године, што је 2% 
мање од билансних количина. Енер-
гија је испоручена уз максималну ре-
гистровану снагу од 1.544 МW, што је 
повећање од 0.7% у односу на децем-
бар претходне године (1.533 МW). 
Дистрибутивни купци преузели су 
871 GWh, што је за 2,01% више у од-
носу на исти период претходне годи-
не. Директни купци преузели су 57,7 
GWh, што је више за 20,52% у односу 
на исти период претходне године. 

Средња дневна температура у де-
цембру је била 0,5 оС, што је за 3,7 оС 
ниже од средње дневне температуре 
забележене у истом месецу претходне 
године.

М. Ч. 
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решењем в.д. генералног директо-
ра ЕПС Александра Обрадовића, 
у децембру 2012. формиран je Са-

вет за безбедност и здравље на раду у 
ЈП Електропривреда Србије. 

Сталне чланове Савета чине менаџер 
за безбедност и здравље на раду у ЕПС 
и представници ЈП ЕПС и привредних 
друштава и јавних предузећа чији је ос-
нивач ЈП ЕПС, који обављају послове у 
области безбедности и здравља на раду. 
Функцију председника Савета обавља 
по положају менаџер за безбедност и 
здравље на раду у ЕПС. Члан Савета из 
Електровојводине је Миливој Николић, 
шеф Службе за безбедност и заштиту 
здравља. 

Смањење броја повреда на раду, 
нарочито смртних, колективних и теш-
ких, кроз анализирање случајева повре-
да на раду и на основу тих елемената, 
утврђивање узрока, извора и начина 

настанка повреда на раду, као и мера 
за отклањање или смањење ризика је - 
примарни циљ Савета за безбедност и 
здравље на раду (БЗНР), а коме је по-
словодство и запослени Електровојво-
дине опредељено. 

-Анализа безбедности и здравља на 
раду коју Служба за безбедност и заш-
титу здравља на крају године израђује, 
показаће да се тренд смањења броја 
повреда на раду у Електровојводини 
наставља, у складу са зацртаним циље-
вима – истиче Николић. – Систем уп-
рављања индустријском безбедношћу 
обухвата кључне процесе и идентифи-
ковања опасности, процене ризика и 
управљања ризицима. Уз примену нап-
редних технолошких решења, обуку 
запослених, примену најсавременијих 
заштитних средстава, овакав систем 
омогућава адекватну превентиву, мо-
ниторинг, као и правовремено и ефи-

касно реаговање у ванредним околнос-
тима.  

Делокруг рада Савета за БЗНР 
састоји се у разматрању питања из об-
ласти безбедности и здравља на раду 
која су од заједничког интереса за 
ЕПС, ради размене знања, мишљења и 
искустава, и усаглашавања поступања 
у развоју политике из области безбед-
ности и здравља на раду у складу са 
прописима и актима који се јединстве-
но примењују у ЕПС. 

Циљ је унапређење мера за безбе-
дан и здрав рад, у складу са специфич-
ним захтевима и условима у појединим 
процесима и деловима у ЕПС. Савет 
утврђује мишљења, препоруке, ставо-
ве и сугестије које представљају осно-
ву за израду одлука, упутстава, смер-
ница, наредби, обавезних инструкција 
и налога који се, у складу са актима ЈП 
ЕПС и привредних друштава, једин-
ствено примењује. Праћење прописа и 
савремених тенденција у области без-
бедности и здравља на раду и давање 
предлога и иницијатива за њихово 
унапређење, у складу са специфичним 
потребама процеса рада у ЕПС један је 
од примарних циљева. 

Објашњење и обезбеђивање стручне 
помоћи у примени прописа у области 
БЗНР, ради њихове једнообразне при-
мене у ЕПС, као и праћење и оцењи-
вање стања БЗНР и иницирање по-
требних мера за унапређење стања у 
овој области, биће у фокусу деловања 
Савета. Члановима Савета за БЗНР на 
својој првој седници се обратио в.д. ге-
нералног директора ЕПС Александар 
Обрадовић, који је истакао опредеље-
ност менаџмента ЕПС о значају и пот-
реби улоге безбедности и здравља на 
раду у корпоративном пословању.

-Сигурно је да ће Савет својим дело-
вањем подићи на још виши ниво свест 
о значају безбедности и здравља на 
раду код свих запослених, како у Елек-
тровојводини, тако и у ЕПС-у, истиче 
Николић.

М. Ч. 

ФОРМИРАН САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ЕПС-У

Члан Савета из електровојводине је миливој николић, шеф Службе за безбедност и 
заштиту здравља

Унапређење мера 
за безбедан и здрав радЗА
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Миливој Николић, шеф Службе за безбедност и заштиту здравља у Електровојводини
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Контакт центар Електровојводине 
је са радом почео 24. априла 2012. 
године, са шест оператера у првој 

и пет оператера у другој смени. Од свог 
старта забележио је око 50 хиљада по-
зива. Готово сваког месеца остваривао 
је нови максималан број забележених 
рекламација и информација. Тренутни 
максимум забележених позива је  1. но-
вембра 2012. године када је одговорено 
на 1007 позива у току дана. Били су то 
позиви пријаве стања бројила и пробле-
ми пријављени услед хаваријских кваро-
ва. Приликом новогодишњих празника 
посетили смо колеге из Контакт центра 
и распитали се како изгледа један радни 
дан. Колега Ђорђе Марђелошки, вођа 
смене, рекао нам је да је суштина рада 
Контакт центра задовољство корисни-
ка након адекватне реакције оператера 
на презентовани проблем. На тај начин 
Контакт центар презентује компанију  у 
најбољем светлу. -Акценат је напрофе-
сионалној комуникацији са свим пот-
рошачима у току давања информација, 
примања рекламација и жалби, као и 
пријава кварова за које су надлежни 
дежурни диспечери – истиче госпо-
дин Марђелошки. Свакодневни посао 
почиње са детаљним информисањем у 
вези са редовним искључењима уз кон-
султовање са дежурним диспечерима 
како бисмо купцима пренели најсве-
жије и најрелевантније информације 
везано за планиране и хаваријске ра-
дове на мрежи. Господин Марђелошки, 
такође, истиче да су у периоду који је 
иза њих, у потпуности овладали вешти-
ном активног слушања корисника, да 
увек поштују исказану потребу купца 
за шта им је понекад неопходан веома 
висок степен толеранције према купцу.
По речима нашег саговорника, тежина 
овог посла огледа се у проблему управо 
са нервозним, исфрустрираним и нељу-
базним корисницима услуга, који су 
често склони вређању и претњама. Са 

друге стране, ово је тимски посао и по-
кушавамо да у међувремену, када време 
дозволи, то компензујемо међусобним 
шалама и здравим смехом, како бисмо 
овај наизглед лак посао обављали што 
боље и растерећеније. 

-Искрено, понекад је заиста теш-
ко одржати ведар дух након неколико 
тешких и проблематичних позива. С 
обзиром да је окружење младо и жељ-
но доказивања, успеха и афирмације, 
све то„прегурамо“ на наш начин. Када 
наиђемо на потешкоће покушавамо да 
их решимо међусобном консултацијом 
као и консултацијом са колегама из дру-
гих сектора. Стога је неопходна добра 
интерна сарадња са свима у том лан-
цу - истиче Јована Буцало, такође вођа 
смене. Она даље наглашава да постоји 
безброј похвала корисника ових услуга 
и оне су потврда њихове досадашње  ус-
пешности али које истовренемо указују 
на правац којим даље треба да раде ко-
леге у Контакт центру. Посебно истиче-
сарадњу са Диспечерским центром, где 
смо им, преузимајући њихове позиве, 

омогућили мирнији рад. Повећан број 
позива прима се увек након спровођења 
акција наплате потраживања за ипору-
чену електричну енергију. У свакоднев-
ном раду Контакт центар прима и вели-
ки број пријава неовлашћене потрошње. 
Забележене су 664 пријаве потенцијал-
не крађе електричне енергије. На осно-
ву тих пријава у 287 случајева констато-
вана је крађа или нека неправилност на 
мерном месту.У 178 случајева мерно ме-
сто је било уредно а преостали случаје-
ви су у току. Будућност Контакт цен-
трау многоме зависи од будућег развоја 
и примене информационих технологија 
у компанији. „Нови билинг“ учиниће 
Контакт центру доступне информације 
о свим купцима електричне енергије са 
подручја Војводине. У том периоду оче-
кујемо значајно ширење Контакт цен-
тра. Правац будућег развоја видимо у 
преузимању и осталих видова комуни-
кације Електровојводине са светом под 
окриљем Контакт центра, наглашавају 
наши саговорници.

М. Г.

Од почетка рада забележено је 49665 позива. максимум 1007 позива у току дана. највише 
позива у делу пријаве стања бројила и проблема услед кварова. Забележене су и 664 
пријаве потенцијалне крађе електричне енергије

 „Добар дан,
Електровојводина на вези“
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у којем правцу иде ЕД сектор, шта 
доноси увођење „напредних мре-
жа“; како ће изгледати „паметни“ 

градови, који су то највећи проблеми 
и „драматични изазови“ – ово су биле 
неке од важнијих тема недавног, Осмог 
саветовања од ЕД мрежама „CIRED 
2012“, које је организовао CIRED Ср-
бија, у сарадњи са колегама из Црне Горе 
и Румуније - са регионалним учешћем, 
уз бројне покровитеље, односно домаће 
и иностране спонзоре. Генерални по-
кровитељ CIRED Србије био је ЈП ЕПС. 
Ово саветовање одржано је у Врњачкој 
Бањи, уз присуство око 800 учесника.

На Саветовању је за најбољи рад, 
у оквиру Стручне комисије (СТК) 1 

изабран рад више аутора (М. Грбић и 
др), из ЕТИ „Н. Тесла“ и ПД „ЕД Бео-
град“: Нивои нејонизујућих зрачења 
надземних и кабловских водова 35 kV“. 
У СТК 2, за најзапаженији је прогла-

шен рад више аутора са ЕТФ у Сараје-
ву – БиХ (В. Бећировић и др): „Напон-
ске прилике у једнострано напајаној ЕД 
мрежи са дистрибуисаним генерато-
ром“. Оцењено је и да је био јако успе-
шан и рад два аутора из Електровојво-
дине (Р. Миланков-Погон Кикинда и 
др): „Фликери – проблеми, утицај и ана-
лиза резултата мерења“. Предложено је 
да се ови радови штампају у домаћем 
часопису. За најбољи реферат у СТК 3, 
изабран је коауторски рад из „ЕД Бео-
град“ (С. Максимовић и др): „Годишњи 
трошкови ЕД мреже као мера ефикас-
ности ЕД предузећа“.  У СТК 4, најза-
паженији је био рад Б. Митровића из 
„ЕВ“, ЕД „Рума“: „Анализа рада технике 
земљоспојног прекидача и предлози за 
унапређење функционисања“. У СТК 5, 
најбољи је био реферат са ФТН-а Нови 
Сад ( др В. Катић и др): „Модерне тех-
нологије ветрогенератора“. За најзапа-
женији рад у СТК 6, изабран је рад са 
ФТН-а Косовска Митровица (Ј. Радо-
сављевић и др): „Моделовање транс-
форматора и дистрибуираних извора у 
прорачуну несиметричних токова сна-
га ЕД мрежа. (детаљније: на http://www.
ciredserbia.org.rs/.

М. Ч. 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА ОСМОМ САВЕТОВАЊУ О ЕД МРЕЖАМА

Климатске промене захтевају нови приступ у решавању проблема у енергетици

одрживи развој и увођење 
напредних мрежаСА
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l ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА: ПРВИ ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ „SMART GRID“

Како, укратко, сазнајемо од једне од запаженијих учесница, Братиславе 
Радмиловић, водећег инжењера у Одељењу за SDU у Центру за за информатику и 
ТК Управе ПД „Електровојводина“, на предсеминарима су стручњаци упознавани 
са новинама и савременим светским трендовима. Електровојводина је имала 
част да представи свој први пилот-пројекат из области  Smart Grid-a. У сарадњи 
Управе и „ЕД Нови Сад“, реализује се над ЕД мрежом Града („Smart City Нови Сад“) 
и – почетак је изградње будуће „паметне мреже“ Града. У пројекту је акценат 
стављен на проширење постојећег система за надзор и управљање ЕД мрежом; 
изградњу ТК инфраструктуре високе поузданости, расположивости и пропусне 
моћи; прикључење ОиЕ и нових потрошача (јавни пуњачи за аутомобиле), као и на 
модернизацију SCADA и DMS система. 

Радно председништвао Конференције са председницима комисија

Бројни учесници пажљиво прате излагања на скупу у Врњачкој Бањи



Стеван Јевтић, запослен као во-
дећи диспечер у Служби опера-
тивног управљања дистрибутив-

ним системом, и ове године је, заједно 
са супругом, учествовао у акцији „Деда 
Мраз на мотору“. Од њега смо сазнали 
детаље о овом занимљивом, сада већ 
традиционалном догађају. 

Хуманитарна акција “Мото Деда 
Мраз”, коју већ десет година за редом 
у Новом Саду организују активисти 
Мото-клуба “Отписани” и Удружења 
“Апостоли”, одржана је у недељу, 30. де-

цембра 2012. Мотоциклисти су покло-
не за децу купили личним средствима, 
али и уз помоћ појединих фими које су 
финансијски помогле акцију увидевши 
њену хуману страну. Иначе, ову акцију 
су 2002. године започели двоточкаши 
из Мото-клуба „Отписани“, а у почетку 
су посећивали само новосадску Дечју 
болницу. Како се акција ширила, пре 
шест година су се „Отписанима“ при-
кључили и љубитељи мотора из Удру-
жења “Апостоли” па се сада она одвија 
на пет локација на којима се деци деле 
новогодишњи пакетићи, али и доноси 
добро расположење нашим малим су-
грађанима којима је то најпотребније.

Деда-мразeви на моторима су се оку-
пили на платоу испред Спенса око де-
вет часова, а потом је у центру Сремс-
ке Каменице уследио сусрет са другом 
групом деда мразова углавном из мото 
клуба „Отписани“. Након тога је око 10 
часова отпочело уручивање пакетића 

деци у Дечјем селу, а Дечја болница је 
посећена око 11 часова. Вожња је наста-
вљена око 12 часова када су мото деда 
мразови отишли у Дом за децу са по-
себним потребама на Новом насељу, а 
потом у Свратиште за децу улице око 
12.30 часова. На крају, око 13 часова, 
ови необични деда мразови су дошли 
на Трг слободе, где су малишанима који 
су их жељно ишчекивали поделили још 
око 300 пакетића.

Осим што су делили пакетиће, де-
да-мразeви су, по обичају, у Сремској 

Каменици на својим моторима прово-
зали заинтересовану децу по селу, док 
су у Болници обишли унапред догово-
рена одељења, а потом су из дворишта 
махали деци са осталих одељења, тако 
да су и она могла да их виде и узвра-
те махањем из својих болничких соба. 

У Дому на Новом насељу ови хумани-
тарци су, поред поделе пакетића, пог-
ледали и радове малишана који су ту 
смештени, а у Свратишту за децу улице 
су се придружили предновогодишњем 
весељу. Ту је по традицији било и најве-
селије, а надолазећи празници су про-
слављени уз заједничко ђускање са де-
цом. И на централном градском тргу је 
било веома весело, јер се окупио велики 
број деце са својим родитељима, па је и 
ту атмосфера била одлична. 

– Током акције, мотори се возе вео-
ма полако и у групи, па се стога ниске 
температуре јаче осете него у нормал-
ној вожњи, али то ове људе добре воље 
није омело у испуњавању задатка који 
су сами себи задали. Ни ниске темпра-
туре, ни киша, па ни снег који возачима 
ствара додатни проблем, не заустављају 
новосадске бајкере да усреће децу пред 
новогодишње празнике – каже наш са-
говорник и подсећа да се слична акција 
одржава сваке године и поводом Ускр-
са, тако да ће и ове године Мото зека та-
кође обрадовати децу.

В.Ог.

Стеван Јевтић
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ЈУБИЛАРНА ДЕСЕТА АКЦИЈА НОВОСАДСКИХ БАЈКЕРА ХУМ
АН

ОСТи ове године 30. децембра деда-мразeви на два точка обрадовали децу

Диспечер – бајкер и деда-мраз
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нова година је празник доброг 
расположења, најлепших жеља 
и честитки, дружења, весеља, 

здравица, богатих трпеза и поклона ис-
под раскошно окићених јелки. Овом 
празнику се подједнако радују и мла-
ди и стари, они који очекују поклоне, и 
они који их бирају и спремају за неког 
посебног.

Прослава Нове године један је од 
најстаријих обичаја код свих народа. 
Неки научници тврде да су први почели 
да је славе Кинези, а други да су то били 
Римљани или Германи. Становници 
старог Рима први су прослављали Нову 

годину 1. јануара и за њих је она била 
симбол почетка новог живота и нових 
нада за будућност. Судећи по предању, 
и Германи су у нечему били први - на-
име, преци данашњих Немаца сматрали 
су да на јелки живи „шумски дух“, заш-
титник природе, па су стари ратници 
за новогодишњу ноћ одлазили у шуму 
да га умилостиве. Касније су почели да 
доносе јелке кућама, па је тако ово дрво 
ушло у у домове као симбол Нове годи-
не.

Иако сви народи прослављају овај 
празник као нови и бољи почетак, не 
радују му се сви истог дана, јер једни 
поштују лунарно (према кретању Ме-
сеца), а други соларно (према кретању 
Сунца) рачунање времена. За разли-
ку од соларне која има стално утврђен 
датум, они народи који време одређују 
према Месецу имају Нову годину про-
менљивог датума и она се слави на дан 
младог Месеца у фебруару. Лунарну 
Нову годину, данас више као део тра-
диције, обележавају у Кини, Јапану, Ин-
дији, Вијетнаму и још неким земљама, 

при чему такође прослављају и соларну, 
према грегоријанском календару.

Наша редакција била је радознала па 
је у том смислу спровела једну кратку 
анкету међу нашим запосленим, где су 
и како провели најрадоснију ноћ у го-
дини. Одговори запослених били су 
крајње занимљиви а судећи према ис-
питаницима у Нову годину ушли су 
срећни и пуни добре енергије.

Предраг Јовин, Дирекција за јавне на-
бавке:

-Нову годину сам са супругом Бо-
бом дочекао у нашем стану. До сада смо 
имали праксу да испраћамо стару и до-
чекујемо Нову годину у некој од европ-
ских метропола, али овај пут смо „оп-
равдано“ остали у Новом Саду. Наиме, 
половином априла очекујемо принову 
и организовали смо себи дочек нове го-
дине у нашем стану, украсили га, окити-
ли велику јелку и уз презентацију свих 
фотографија које смо направили у 2012. 
години са осмехом дочекали Нову 2013. 
годину за коју смо убеђени да ће нам, 
здравља и среће, бити најлепша пошто 

ће нам се испунити једина неостварена 
жеља - да постанемо родитељи.

Младена Петрић, Сектор за људске 
ресурсе: 

-Новогодишње празнике провела сам 
у породичном окружењу,сабирајући 
успехе постигнуте у протеклој години 
која је,мени лично, била веома успеш-
на. Као и свака мама, дочекивала сам и  
испраћала своју велику децу, а  између 
тога, уживала у слободном времену и 

дружењу са људима за које иначе немам 
времена.

 Сања Крнета,  приправник у Сектору 
економско - финансијских послова ЕД 
„Нови Сад“: 

-Новогодишње празнике провела сам 
у Сомбору са породицом и пријатељи-
ма. Нову годину смо дочекали у весе-
лој атмосфери уз добру музику и весе-
ло друштво. Провод смо наставили, на 
младалачки начин, наредног дана у још 
бољем расположењу.

 Миона Славујевић,  ЕД Нови Сад
-Велика је радост дочекати Нового-

дишње празнике породично код куће са 
пријатељима и  кумовима, са пуно деце 
и пуном трпезом.Негујући породи-

КАКО СТЕ ПРОВЕЛИ НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ 

Одговори запослених су крајње занимљиви, а судећи према испитаницима у нову 
годину ушли су срећни и пуни добре енергије 

срећно,  уз најлепше жеље
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Предраг Јовин

Младена Петрић

Сања Крнета

Миона Славујевић

Наташа Милојковић
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чне вредности, поноћ смо дочекали уз 
ватромет, добро вино и добру музику.

Наташа Милојковић, ЕД Нови Сад
- Велика је срећа у том моменту бити 

са својим најближима уз породицу и 
коначно много слободног времена да 
се посветимо једни другима. Нового-
дишња ноћ је била мали скуп најуже по-

родице и уз добру музику и деда Мраза 
чекали смо поноћ.

Марија Бандин, Дирекција за јавне 
набавке:

-Новогодишње празнике сам провела 
у метрополи Чешке републике – Пра-
гу. За овакву опцију смо се определи-
ли дословце у последњи минут, али се 
испоставила као веома забавна. Праг 
је диван град, чак и по хладном време-

ну. Обилазили смо локалне зна-
менитости, уживали у домаћим 
специјалитетима и наравно тро-
шили новац на шопинг.

Александар Вујаклија, Дирек-
ција за јавне набавке:

-Новогодишње празнике сам 
провео у Бечу. Беч је у том периоду 
један од најлепших градова Европе, с 
обзиром да је предивно окићен и на 
сваком ћошку у центру града можете 
попити кувано вино и појести неки од 
аустријских специјалитета. Сви су на 
улицама били веома добро расположе-
ни. Наравно да време проведено у Бечу 
треба искористити за обилазак знаме-
нитости и упознавање богате историје 
тог града и уопште народа Аустрије. 

М. М.

Марија Бандин

Александар Вујаклија

Четвртог јануара поводом нового-
дишњих и божићних празника, 
Средња школа унутрашњих по-

слова – Центар за основну полициску 
обуку из Сремске Каменице, традици-
онално је организовала турнир вете-
рана у малом фудбалу. Укупно је било 
пријављено четири екипе, тако да су 
одмах играни полуфинални мечеви, а 
након паузе одиграни су и мечеви раз-
игравања, односно меч финала, као и 
меч за треће место. Вољом жреба еки-
па Електровојводине се у полуфиналу 
састала са екипом Центар за основну 
полициску обуку у Сремској Каменици 
и славила разултатом 9 према 3. Други 
полуфинални сусрет је одигран између 
екипа Клинички центар Војводине - 
„Хирургија“ Нови Сад против екипе 
Актив директора средњих школа Нови 
Сад, у том мечу је боља била екипа Кли-
нички центар Војводине- „Хирургија“ 
Нови Сад и славила резултатом 4 према 
1. Меч за треће место је одигран између 
екипа Центар за основну полициску 
обуку у Сремској Каменици која је са-
владала  тим Актив директора средњих 
школа Нови Сад резултатом 4 према 1. 
Финале новогодишње – божићног тур-
нира су одиграле екипе Електровојво-
дине и  екипе Клинички центар Војво-

дине- „Хирургија“ Нови Сад, а славили 
су наши играчи разултатом 5 према 1, и 
тако и успели да се домогну првог места 
на турниру. Поред освојеног првог мес-
та, такође, за најбољег голмана турни-
ра проглашен је Славко Јованић, који је 
чувао мрежу Електровојводине.

Право учешћа су имали играчи са на-
вршених 35 година, а екипу „Електро-
војводина“ д.о.о. Нови Сад коју је водио  
Миодраг Радаковић чинили су: Алек-

сандар Мудрић, Игор Шафрањ, Игор 
Владић, Тихомир Бошкић, Љубиша 
Зорић, Славко Јованић, Данијел Пан-
каричан, Дејан Мојсин и Перица Ан-
куцић. Поменути играчи су запослени 
у свим деловима привредног друштва 
односно: ЕД „Нови Сад“, ЕД „Суботи-
ца“, ЕД „Зрењанин“, ЕД „Панчево“, ЕД 
„Сремска Митровица“, као и у Управи 
Друштва.

 В.Ог.

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ УСЛУГАМА РЕСТОРАНА

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

СП
ОРТ

Електровојводинa освојила титулу

БРОЈ 476   јАнуАр 2012

Екипа Електровојводине победник турнира
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Прва археолошка налазишта 
кажу да је на простору данашње 
Сремске Митровице  још пре 

7.000 година организован живот. Паље-
не су ватре и на центрима окупљања, 
дан је продужаван у ноћ – осветљава-
ло се и тада... Прошло је збирно 5.000 
година пре нове ере у споријем ритму 
и примитивнијим облицима живо-
та уз ватру, лук и стрелу. Онда долази 
34. година п.н.е. када се на простори-
ма Митровице подиже велико римско 
војно утврђење – Сирмијум. Ритам жи-
вота добија у убрзању... Ватре у осве-
тљењу замењују специјално израђиване 
бакље. Римљани у III веку уводе савре-
менији облик оваквог осветљења – уља-
не светиљке и посебне лампе које су се 
звале луцерна... После Римљана долази 
средњи век у коме овде поново једни 
народи смењују друге. Светли и даље, 
само сада уљане лампе замењују фење-
ри на гас и фењераши. Са фењером у 
руци ушли смо у почетак  XX  века.

На улазу нам је речено да фењер оста-
вимо на полицу историје и редове овог 
рукописа почнемо исписивати под све-
тиљкама које се не осете, а светле, не 
види се њихов извор, а светлост је при-
сутна, нити се чује клопарање бројних 
склопки, трансформатора, разводника 
или „зујање“ бандера као код Данила 
Киша, а светиљке су бешумне. Почиње 
прича о увођењу електричне енергије у 
живот који траје, на нов начин осветља-
вају се тргови Келта, Римљана, Словена 
- Митровчана...

Овако, између осталог, бележи ко-
лега мр Синиша Корица, у име аутора 
односно Редакцијског одбора, „који је 
практично био и аутор ове Моногра-
фије“ - о електрификацији Сремске 

Митровице, коју је Електровојводина 
издала крајем прошле године. Мр Ко-
рица, познат по скромности, иначе је, 
између осталог,  аутор још четири так-
ве, претходне, публикације о електри-
фикацијама најзначајнијих делова кон-
зума Друштва. У току је рад на „обради“ 
још два подручја. Ову нову моногра-
фију, званично, потписују два аутора: 
Ђорђе Фаор и мр Корица, „уз драгоцену 
помоћ коаутора Богдана Ракића и Мом-
чила Станојевића“.

У овој Монографији се, уз остало, на-
води да је „ово облик нашег задужби-
нарства и поштовања према прошлости 
бројних генерација електричара, који су 
својим минулим радом натапали вред-
ности које трају...  У Монографији ће 
интереси и инвеститори препознавати 
подручје Сремске Митровице као поте-
цијалну зону нових индустријских пар-

кова, који располажу довољним елек-
троенергетским капацитетима у својим 
трафостаницама и водовима. Дат је и 
поглед на време које долази, на наред-
них 20 година... Векови зуре у генера-
ције две хиљаде и неке, као да опомињу: 
Континуитет се поштовати мора!  Ова 
генерација Електровојводине тај завет 
прошлости изневерити неће...“

Уз антологијске, архивске фото-гра-
фије предмета и грађевина – сведока из 
најдаље прошлости;  све новије и но-
вије фотографије са лица места, уз не-
посредна сведочења о бурном развоју, о 
електрификацији у отежаним условима, 
о консолидацији; уз призоре рада вред-
них колега са терена и непосредно за-
бележена сећања најстаријих радника, 
монтера и руководилаца, забележено је 
и велико прегалаштво али и имена не-
колицине „водећих“ и других мештана 
Дивоша, Лаћарка, Мартинаца, Кузми-
на, Старе Бингуле... који су, после рата, 
„на својим плећима“ носили развој се-
оских месних заједница и, сви заједно, 
припомагали у тамошњем крчењу пута 
прогреса: „Било је (сем храстових) и 
багремових стубова,толико свеже одсе-
чених да су на њима израстале и мла-
дице – пролистао далековод“!... Нада-
хњују сећања Стеве Нешковића,  Павла 
Ваца, електромонтера, Слободана Пје-
вца, електротехничара, Богдана Ракића, 
Момчила Станојевића, Добрисава Ан-
дрића, електромонтера, Драгорада 
Гаџурића,  Драгана Мандића, монтера-
пословође, Ђорђа Ивковића, електро-
техничара... Наведени су и сви бивши 
и садашњи запослени у „ЕД Сремска 
Митровица“...

Приредио: М. Ч

ИЗДАТА ЈОШ ЈЕДНА МОНОГРАФИЈА, О ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

у погледу садржаја ове, пете по реду монографије о електрификацијама 
најзначајнијих делова конзума електровојводине – био је то својеврстан испит 
пред поштовањем векова у којима је град на Сави био увек на неки начин 
осветљаван, бележи, у име редакцијског одбора, мр Синиша Корица

и багремови стубови добро 
послужили
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у Клубу пензионера у Новом Саду, 
седишту Гранске организације 
пензионисаних радника среди-

ном децембра организован је сусрет 
за пензионисане раднике старије од 
75 година. Ово је већ традиционално 
окупљање уочи празника, где се најста-
ријима пружа могућност да се сретну, 
друже и сумирају године које су заједно 
провели у Електровојводини.

Циљ овог окупљања је пружање 
пажње старијим и пензионерима на-
рушеног здравља. Пријатна и топла ат-
мосфера колектива у којем су провели 
радни век учинила је да се и ове године 
осећају срећније и задовољније. Пред-
сеница Гранске организације Косана 
Марков прочитала је писмо подршке 
Гранске орагнаизације, директору ПД 
Електровојводина, у вези са реструк-
турирањем ЕПС-а. У културном делу 
програма,  глумица Јелен Антонијевић 
је говорила монологе из комада Косте 
Трифковића „ Честитам“, „Женски раз-
говори“ и „Мушки разговори“ дела Ду-
шка Радовића. Млада талентована глу-
мица монолозима, вратила је емоције у 
раније животно доба и измамила осме-
хе и искрене аплаузе. Упечатљив је био 
тренутак у којем су се претапали ис-
куство и мудрост, који су се назирали 

из њихових осмеха. Након дружења ус-
ледила је додела пригодних, скромних 
али искрених поклона, који су обрадо-
вали пензионисане колеге. 

- Сваке године организујемо овакав 
пријем, и ово је већ пета година како се 
окупљамо на овај начин. Старијих  пен-
зионера од 75 година и  са нарушеним 
здрављем, тренутно имамо око 200, а 
данас очекујемо око 60-70 посетила-

ца. За колеге које нису у могућности да 
дођу организовали смо посету. Жели-
мо да се и они радују и да знају да нису 
заборављени. Дирљиво је што  и међу 
њима има алтруизма. Неколико коле-
га који су желели да помогну другима, 
одрекли су се својих поклона, уз жељу 

да се за тај новац купе пакетићи деци 
која су на хемотерапији. Старији нас 
својим делима потсећају на традицио-
нално васпитање, које је основа за ху-
ман однос према другима. Данас, када 
су људи отуђени једни од других  веома 
је важно вратити веру у човека, у њего-
ву исконску потребу да заштити слабије 
од себе и да гестом пажње према други-
ма подиже и властито самопоштовање.
Паралелно са оваквим догађајима попут 
данашњег, и даље траје  хуманитарна 
акција „Знам да постојиш“ и намењена 
је одраслим особама са посебним пот-
ребама који су смештени у Дому у Чуру-
гу. Прикупља се гардероба и обућа. Сви 
заинтересовани који желе да се укључе 
у акцију, гардеробу и обућу коју више 
не користе, могу донети у просторије 
Гранске организације. Ми ћемо се по-
бринути за то да све буде достављано 
оним којима је таква помоћ заиста нео-
пходна – каже Косана Марков. 

Председница Гранске организације 
Косана Марков најавила је 2013. годи-
ну као годину јубилеја у којој ће Гран-
ска организација обележити 20 година 
постојања. Припреме за тај важан јуби-
леј су у току. Планирана су дешавања 
током целе године, а догађаји који ће 
анимирати и пензионерску и радно ак-
тивну јавност такође су планирани то-
ком целе наредне године. 

М. Г.

ГРАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОРГАНИЗОВАЛА ДРУЖЕЊЕ ЗА НАЈСТАРИЈЕ ЧЛАНОВЕ
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у настојању да анимира своје чланство у Гранској организацији организоване су 
хуманитарне активности током новогодишњих празника. Средином децембра 
организован сусрет за  чланове старије од 75 година

осмех вредан постојања
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У Клубу пензионера у Новом Саду поводом новогодишњих празника

Глумица Јелена Антонијевић говори монологе из дела наших познатих писаца




