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На новом путу
Фебруар је почео живом пословном актив-

ношћу. Нови Колективни уговор послодавца 
и Синдикалне организације Електровојводи-
не са важношћу од три године, потписан је 5. 
фебруара. Додуше, са истим правима и оба-
везама које је имао и претходни Колективни 
уговор. То је, сигурно, добар тест и за посло-
водство и за новоизабрано руководство Син-
дикалне организације.

Половином месеца Управни одбор ЕПС-а 
и Влада Србије, доносе пословне одлуке, које 
ће имати значајне импликације  на Привред-
на друштва за дистрибуцију електричне енер-
гије али и на саме купце. Донета је одлука о 
оснивању привредног друштва за снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС 
Снабдевање“, чиме се реализују одредбе Зако-
на о енергетици као и Закључак Владе Србије, 
којим се усвајају полазне основе за реоргани-
зацију ЕПС-а. Такође, на истој седници, на ос-
нову Закључка Владе, Управни одбор донео је 
одлуку о регулисању старог дуга за електричну 
енергију, која подразумева репрограм старог 
дуга уз отпис затезне камате обрачунате током 
2012. године. Истог дана, Влада Србије донела 
је Уредбу о енергетски заштићеном купцу, која 
социјално-угроженим купцима треба да омо-
гући лакше измиривање обавеза за електрич-
ну енергију. У привредним друштвима за дист-
рибуцију у вези са применом ових одлука код 
купаца електричне енергије, предстоји велики 
посао. Најављене су и измене Тарифног систе-
ма за јавно снабдевање, које би се примењива-
ле уз доношење нове цене.

Међутим, зима споро али сигурно пролази. 
Ускоро нас очекује друга врста проблема – ви-
соки рачуни за струју оних који су се у хлад-
ним данима зарачунали и заборавили да пуно 
потрошене струје пуно и кошта. Наравно, по-
словни став је да сва  утрошена електрична 
енергија  мора и да се плати. У наплати елек-
тричне енергије ангажоваће се сва средства, од 
медијске кампање до искључења са мреже.

Са свих страна се најављује да смо управо 
ушли у још једну тешку годину, а она ће нама, 
чини се, донети и пуно посла. Срећом, запосле-
ни у Електровојводини су способни да се носе 
и са кризом и са повећаним обимом посла. Ве-
рујемо да ћемо и у 2013. за свој рад добити од-
личне оцене.

М. Ш.
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Влада АП Војводине је саопшти-
ла да је, на седници, одржаној 
6. марта, одлучила да формира 

Радну групу за сарадњу са Владом Ре-
публике Србије - у поступку реструк-
турирања ЈП ЕПС-а. Радна група је 
образована ради обезбеђивања заш-
тите интереса грађана, привреде, ЕЕ 
инфраструктуре и статуса ПД Елек-
тровојводине у Новом Саду, у поме-
нутом поступку.

Како се истиче у саопштењу, наме-
ра Владе АПВ је да успостави бољу 
сарадњу са Владом РС, на осно-
ву (недавних) закључака покрајин-
ске Скупштине, којима се републич-
кој Влади предлаже: укључивање 
представника покрајинске Владе, 
Скупштине и представника Синди-

калне организације „Електровојводи-
не“ у рад стручних тимова за реорга-
низацију ЕПС-а.

Предлаже се и раздвајање ЕД делат-
ности, децентрализација система за 

дистрибуцију и управљање дистри-
бутивним системом и формирање 
више оператера, уз предлог да Елек-
тровојводина буде један од оператера 
за дистрибуцију електричне енергије 
и управљање дистрибутивним систе-
мом. 

Предлаже се и да Електровојводина 
у Новом Саду, као компанија од стра-
тешког значаја за АПВ, задржи статус 
привредног друштва, у циљу обез-
беђивања квалитетније и сигурније 
испоруке електричне енергије купци-
ма, као и очувања имовине грађана и 
привредних субјеката са територије 
Војводине, чијим средствима је из-
грађена инфраструктура, наведено је 
у саопштењу.

М. Ч.

управни одбор ЈП „Електро-
привреда Србије“ донео је 22. 
фебруара, одлуку о оснивању 

привредног друштва за снабдевање 
електричном енергијом крајњих ку-
паца „ЕПС Снабдевање“, са седиштем 
у Београду. Овом одлуком испуња-
вају се одредбе Закона о енергетици 
и Закључка Владе Србије од 16. но-
вембра 2012. године којим се усвајају 
полазне основе за реорганизацију 
ЕПС-а.

На основу Закључка Владе Ср-
бије, донетог 12. фебруара, чланови 
УО ЕПС-а усвојили су одлуку о ре-
гулисању старог дуга за електричну 
енергију, која подразумева репро-

грам старог дуга уз отпуст затезне 
камате обрачунате током 2012. годи-
не. Одлука се односи на све купце, и 
домаћинства и привреду. Услови за 
потписивање Споразума о репрогра-
му су: да купац који је 31. децембра 
2012. године имао дуг за утрошену 
електричну енергију поднесе захтев 
за закључење споразума од 1. до 31. 
марта и да је измирио доспеле обаве-
зе из 2013. године до закључења спо-
разума. 

Репрограм дуга се одобрава у рас-
пону од 3 до 24 месечне рате, зави-
сно од висине дуга. Дужницима из 
категорије домаћинства са дугом до 
10.000 динара биће омогућен репро-

грам на три, а онима са већим дугом 
биће омогућена отплата на 6 до 24 
рата.

Један од услова за испуњење Спо-
разума о репрограму је да купац у 
периоду отплате репрограмираног 
дуга уредно измирује текуће обавезе 
за електричну енергију. У случају да 
купац и после упозорења не измири 
две узастопне рате репрограма или 
касни са измиривањем текуће месеч-
не обавезе, сматраће се да је спора-
зум раскинут и извршиће се обрачун 
целокупног дуга са обрачунатом ка-
матом на начин који би се применио 
у случају да споразум није закључен.

М. Ш.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ ФОРМИРАЛА РАДНУ ГРУПУ ЗА САРАДЊУ СА ВЛАДОМ РС У ПОСТУПКУ 

РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈП ЕПС

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
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радна група образована је да би, у овом поступку, обезбедила заштиту интереса 
грађана, привреде, електроенергетске инфраструктуре и статуса Привредног 
друштва електровојводина у новом саду

одлуком о оснивању Пд „еПс снабдевање“ испуњавају се одредбе Закона о енергетици 
и реализује Закључак Владе србије од 16. новембра 2012. године. усвојена је и одлука о 
регулисању старог дуга за електричну енергију

Да Електровојводина остане 
привредно друштво

Основано ПД „ЕПС Снабдевање“
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОМАЋИН МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ СТИПЕНДИСТА 

ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РС

електровојводина је, крајем 
фебруара, била домаћин ма-
нифестације за сарадњу и за-

пошљавање стипендиста Фонда за 
младе таленте Републике Србије. 
Под покровитељством Министар-
ства омладине и спорта, радионица 
„Лидерске вештине“, окупила је 36 
младих стипендиста са Новосадског 
универзитета, који су се просеком 
оцена издигли изнад својих вршња-
ка.

Поред предавача, који су интере-
сантним излагањима заинтересо-
вали све присутне, младе таленте 
поздравио је најпре директор Елек-
тровојводине, Срђан Кружевић. Он 
је изјавио да ће најбољи студенти 
електроструке добити прилику да у 
Електровојводини обављају радну 
праксу и да је поносан због тога. 

-Учинићемо све да задржимо вас, 
младе људе, јер су знање и стручност 
неопходни овој земљи. Сви заједно 
ћемо радити да тако и буде и зато 
посебно захваљујем Министарству 
омладине и спорта Србије, као и др-
жавном секретару Ненаду Боровча-
нину, на чију смо се иницијативу и 
састали данас, као и нашим прија-
тељима из НИС Газпромњефта, са 
којима радимо исту друштвено од-

говорну ствар, рекао је директор 
Кружевић.

Присутне студенте поздравио је и 
државни секретар у Министарству 
омладине и спорта, Ненад Боровча-
нин, који је нагласио да је наш млади 
кадар заправо развојни потенцијал 
ове земље, као и да могу рачунати 
на подршку Министарства и његово 
лично залагање. 

-Драго ми је што исто размишљају 
у Електровојводини и НИС Газ-

промњефту, а сигурно је да ће овим 
путем поћи и многе друге успешне 
компаније-најавио је Боровчанин.

Присутнима се обратио и директор 
сектора за тренинг и развој НИС Газ-
промњефта Андреј Колесников, који 
је најавио да ће радну праксу код њих 
моћи да обави 300 најбољих стипен-
диста, а они који то заиста желе, могу 
и после тог периода да остану у овом 
предузећу.

Ј. Р.

Ваш успех током школовања позивница је за све компаније које вам могу пружити 
професионалну каријеру - рекао је најбољим студентима срђан кружевић, директор 
електровојводине

Шанса младим талентима

Државни секретар Ненад Боровчанин поздравља младе таленте

Са радионице „Лидерске Вештине“
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Према опредељењу и Одлуци ру-
ководства ЕПС (од 3.10.2011. 
године), руководство Електро-

војводине се одлучило да припреми 
активности на реализацији Акционог 
плана за спровођење програма мера за 
смањење губитака електричне енергије 
(ЕЕ) у дистрибутивном делу ЕЕС у 2012.
години. На основу те одлуке, планиране 
активности су детаљније дефинисане у 
Оперативним плановима за реализа-
цију  Акционог плана, који су усвоје-
ни у свим огранцима и у ПД „Електро-
војводина“ д.о.о. Нови Сад.

-Величина губитака електричне енер-
гије у ЕВ за 2009. годину је била 13,82%; 
2010. године 13,44%, а 2011 - 12,23%, од 
укупно преузете ЕЕ из система ЕМС-а, 
узимајући у обзир купце на 110 kV. То-
ком спроведених активности у 2012. 
години (у односу на 2011), смањени су 
губици за апсолутних 0,83 индексних 
поена, са 12,23% на 11,40% – истиче  
Милорад Шарић, помоћник директора 
извршне функције за технички систем 
у Управи Друштва. Како сазнајемо, ос-
новне активности у Оперативним пла-
новима које су дале овакве резултате су: 

уређивање базе података купаца – пове-
зивање купаца – биланса токова енер-
гије и непрекидно ажурирање БТЕ: сте-
пен завршености посла је на крају 2012. 
године - 99,94%, затим, контрола мер-
них места, од укупног броја купаца у ЕВ 
(927.093), извршено је 169.125 контро-
ла, уз откривених 5.062 мерних места на 
којима је ЕЕ коришћена нелегално.На-
редна активност је била: замена броји-
ла код купаца. Баждарено је 40.095, а 
замењено је укупно 63.847 бројила. Из-
мештање места мерења, реализовано 
је 4.087 измештања код постојећих ку-

паца, потом, побољшање очитавања 
утрошене ЕЕ код постојећих купаца, 
број неочитаних мерних места је 2,16%, 
док је број оних који су без потрошње 
8,85%. Следило је и довођење у исправ-
но стање мерења у дистрибутивним ТС, 
теренска контрола СМТ и НМТ.

-Поред тога, уследила је и примена но-
вих технологија: спречавање све инвен-
тивнијих метода за неовлашћено тро-
шење ЕЕ на разним типовима бројила,  
употреба магнетних трака и остале ме-
тоде. Потом, синхронизовање читања: 
координација између Дирекције за тр-

говину и локалних огранака. Такође, 
лоцирање реона са повећаним губици-
ма: ефикасне и усмерене активности на 
смањењу губитака у њима. Спровођене 
су и циљане контроле мерних места: ус-
меравање контрола на реоне са повећа-
ним губицима и измештање ММ код 
купаца где се сумњало на неовлашће-
ну потрошњу. Истовремено, радило се 
и на унапређењу односа са државним 
органима на свим нивоима (ЕВ, ЕД) и 
на унапређењу медијске подршке на 
свим нивоима (ЕВ, ЕД), ради подизања 
општег нивоа свести у борби против 
неовлашћене потрошње - каже  Шарић.

Циљеве у смањењу губитака дефини-
сане Акционим планом ЕПС-а, ЕВ је у 
2012. години, такође, у потпуности ис-
пунила. Задати циљеви су били 12,54%, 
узимајући у обзир купце на 110 kV 
(остварено 11,40%) и 13,18% без купа-
ца на 110 kV (остварено 12,05%). Све 
активности дефинисане Оперативним 
плановима су се континуирано и син-
хронизовано обављале у свим огранци-
ма ЕВ, респективно je наведен износ гу-
битака у 2012. и ниво смањења губитака 
у односу на 2011. годину, ЕД Ср. Митро-
вица 11% (-0,59%), ЕД Суботица 11,55% 
(-1%), ЕД Нови Сад 11,84%  (-0,99%), 
ЕД Рума 11,90% (-0,50%), ЕД Зрења-
нин 12,29% (-0,86%), ЕД Сомбор 12,48% 
(-1,04%) и ЕД Панчево 12,85% (-1,08%). 
У току целе 2012. године ЕВ је преузела 
8.552.308 МWh ЕЕ од ЕМС-а. Смањење 
губитака од 98.793 МWh је допринелa 
уштеди од 570,86 милиона динара (по 
просечној цени од 5,7784 дин/kWh). Ре-
дослед огранака наведен према износу 
уштеде:ЕД Нови Сад 25,76%, ЕД Зрења-
нин 16,98%, ЕД Сомбор 16,54%, ЕД Пан-
чево 16,42%, ЕД Суботица 16,07%, ЕД 
Рума 4,23% и ЕД Ср. Митровица 3,27%. 
Према плану за 2013. годину, од стране 
ЕПС-а, Електровојводини је постављен 
циљ смањења губитака за апсолутних 
0,56 индексних поена. Значи, нови циљ 
је смањење губитака на 10,84% (купци 
на 110 kV) и 11,49% (остали).

М.Ч.

СМАЊИВАЊЕ ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2012. ГОДИНИ

остварени сви циљеви према акционом плану јП еПс и оперативним плановима у 
електровојводини

Мањи губици уштедели 570 
милиона динараТЕ
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Милорад Шарић
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ДРАГАН БАБИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Честитајући Вам на новом, одго-
ворном задужењу, у сложеним еко-
номским околностима, молим Вас 
да најпре читаоцима укажете на те-
жишне приступе и опредељења по-
словне политике друштва у вођењу 
планско инвестиционих и других 
ресорних улагањa?

- По усвојеним процедурама у 
ЕВ сваке године се сачињава На-
словни списак електроенергетских 
објеката које је потребно изгради-
ти. Тако је и у децембру 2012. ус-
војен, на Техничком стручном саве-
ту, Насловни списак за 2013. годину. 
На жалост, ове године су од стра-
не ЈП ЕПС-а одређена изузетно ни-
ска средства за инвестирање. За око 
трећину нижа од предходне годи-
не, а узимајући у обзир инфлацију, 
може се оценити да ће обим инвес-
тирања у Електровојводини бити го-
тово преполовљен.

који су то еео, инвестициона 
одржавања, у која ће се у 2013. 
години улагати?

- У објекте 110 kV ће бити уложено 
око 300 милиона динара. Ове године 
градиће се следећи објекти на 110 kV: 
ТС 110/35/20kV „Сремска Митрови-
ца 1“; ТС 110/20 kV „Пећинци“ и ТС 
110/35/20 kV „Бечеј“. Све три ТС су 
постојеће и врши се замена опреме, 
у циљу модеризације и проширења 
капацитета, који ће омогућити даљи 
развој региона којег ове трафоста-
нице напајају. Завршена  је ТС 110kV 
„Инђија 2“ и очекујемо њено скоро 
укључење у енергетски систем.

с озбиром на прошлого-
дишње, на састанцима помиња-
не, тешкоће у усклађивању и 
спровођењу, раније чешће при-
сутних, заједничких улагања ло-
калних самоуправа и друштва у 
ову област – шта се у 2013. може 
очекивати?

- ЕВ ће, као и до сада, сарађивати 
са локалним самоуправама на обез-
беђивању предуслова за развој. Је-
дан од најзначајнијих елемената ове 
сарадње је обезбеђивање енергет-
ских ресурса за нова индустријска 

постројења. Наша су средства ове 
године значајно смањена, али се и 
поред тога надам да ћемо у сарадњи 
са локалним самоуправама успети 
да задовољимо све потребе њиховог 
развоја.

да ли би евентуални недоста-
так новца, можда, могао у неким 
деловима конзума да угрози или 
смањи сигурност, поузданост, 
напон и редовност у снабдевању 
ее за било коју категорију купа-
ца које друштво снабдева?

 - ЕВ нема проблем недостатка 
новца, већ смањено право на ин-

вестирање. Краткорочно гледано, 
ово неће угрозити поузданост у на-
пајању постојећих купаца. Дуги низ 
година се инвестира мање од потре-
ба, мање од могућности, мање и по 
техничким стандардима и по еко-
номским нормама. Дугорочно, то ће 
смањити флексибилност система и 
могућност брзог реаговања на по-
ремећаје. Краткорочно, ово потпуно 
непотребно смањење инвестирања 
ће се сигурно негативно одразити 
на развој територије коју покрива 
Електровојводина.

М. Ч.

у објекте 110 kV ипак ће бити уложено око 300 милиона динара: у тс „сремска 
митровица 1“, „Пећинци“ и „бечеј“

Обим инвестирања преполовљен

Драган Бабић
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Eлектроенергетска ситуација је у 
јануару 2013. била добра и није 
било ограничења у испоруци 

електричне енергије, нити је било на-
понских редукција на ТС 110/x kV. Хи-
дролошка ситуација у јануару је, услед 
повећаних дотока река била боља него 
у децембру 2012, што је довело до по-
раста нивоа акумулација и повећања 
ангажовања производних капацитета 
у хидроелектранама.

-Што се тиче стања електродистри-
бутивног  система Електровојводине 
током јануара, можемо констатовати 
да је систем радио стабилно, а број тзв. 
погонских догађаја на месечном ни-
воу, у односу на исти период из пре-
тходне године, је незнатно повећан -  
каже  Звездан Крунић, шеф Службе за 
планирање и анализу погона, у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма, Дирекције за управљање у Управи 
Друштва. 

Од догађаја које смо забележили, из-
двајамо следеће: 27. јануара, у 16,59 ча-
сова, у ТС 110/20 kV „Нови Сад 5“, услед 
квара на 20 kV изводу „Тетреб“, долази 
до испада трансформаторских  поља 
20 kV ЕТ1 због деловања земљоспојне 

заштите. Купци електричне енергије 
са конзума овог трансформатора били 
су без напајања 40 минута, осим купа-
ца који се напајају преко поменутог 20 
kV извода, код којих је прекид у снаб-
девању електричном енергијом, због 
радова на отклањању квара, трајао 157 
минута, а 29. јануара, у 16,41 часова, у 
ТС 110/20 kV „Оџаци“, услед квара на 
20 kV изводима „Вајска“ и „Оџаци 2“, 
долази до испада трансформаторских  
поља 20 kV ЕТ2 услед деловања заш-
тите сабирница. Прекид  у испоруци 
електричне енергије за купце који се 
напајају са овог трансформатора, у за-
висности од правца напајања, трајао је 
од 34 до 65 минута.

Крунић каже да је током јануара за-
бележено незнатно смањење броја 
крађа на електроенергетским објекти-
ма, у односу на број забележен током 
децембра 2012, мада су на мети поно-
во били сви делови дистрибутивног 
система Електровојводине. Посебно су 
крадљивци, као и претходних месеци, 
били активни на подручју Баната које 
покрива Огранак ЕД „Зрењанин“, с том 
разликом што су надлежни безбеднос-
ни органи  27. јануара, након што су 

екипе на терену током тражења ква-
ра, пријавили крађу 13 поља бакарног 
проводника на 35 kV далеководу „РП 
Нови Бечеј“ - ТС 35/10 „Ново Милоше-
во“ и - ухватили починиоце са око 500 
кг бакарне жице.

- У јануару 2013. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 895 GWh, што представља по-
већање од 1,04% у односу на исти пери-
од претходне године, односно смањење 
од 5% у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максималну 
регистровану снагу од 1.467 МW што је 
за 7,39% мање од вршне снаге из прет-
ходне године у истом периоду. Дистри-
бутивни купци преузели су 846 GWh, 
што је на нивоу потрошње у истом пе-
риоду претходне године. Директни ку-
пци преузели су 49 GWh, што је више 
за 25,72% у односу на исти период из 
претходне године -  додаје Крунић. 

Иначе, средња дневна температура у 
јануару 2013. године била је 2,3 степе-
на Целзијусових, што је за 0,6 степени 
Целзијусових више од средње дневне 
температуре забележене у истом пери-
оду претходне године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЈАНУАРУ 2013. ГОДИНЕ
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иако је забележено незнатно смањење броја крађа на еео у односу на 
прошлогодишњи децембар, крадљивци су и даље били активни, посебно на 
подручју огранка ед „Зрењанин“ и  – ухваћени са пола тоне бакра

Систем радио стабилно

Звездан Крунић
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ

образовни центар је почео са ра-
дом 8. марта 1993. године у Дому 
за одмор радника Електровојво-

дине, на Иришком венцу. Задатак и циљ 
рада Центра био је да се смањи  број по-
вреда на раду. Донет је план и програм 
оспособљавања радника за безбедан 
рад на ЕЕО објектима, одабран је тим 
предавача и дата подршка организа-
цији рада Центра. План и програм обу-
ке обухватао је теоретску и практичну 
наставу из технологије посла, безбед-
ности и здравља на раду, заштите од 
пожара као и психолошки кабинет, а 
обухватао је занимања из електро, ма-
шинске, грађевинске и саобраћајне 
струке. Први полазници обуке су били 
запослени који раде на местима са по-
већаним ризиком односно монтерски 
кадар. Обука се изводила у трајању од 
пет радних дана уз стални боравак по-
лазника у објекту  Дома за одмор рад-
ника на Иришком венцу. Нова фаза у 
раду Центра почиње 2003. године, от-
варањем новог, обновљеног објекта на 
Иришком венцу, када и Образовни цен-
тар добија назив Наставно-образовни 
рекреативни центар Електрововјодине 

(НОРЦЕВ). Сам објекат креиран је на 
бази потреба Образовног центра и то 
изградњом супермодерне учионице за 
теоретску наставу капацитета 30 места 
са свим пратећим садржајима за квали-
тетно извођење обуке.

-Половином  2012. године, Образов-
ни центар Електровојводине конач-
но завршава последњу фазу изградње 
практично показног полигона у склопу 
објекта НОРЦЕВ на Иришком венцу. 
Изграђена је комплетна мрежа мешо-
витог вода на свим типовима стубова 
који се експлоатишу на територији кон-
зума Електровојводине, затим, поста-
вљена је комплет нова трафостаница 
типа МБТС за тренинг манипулација, 
комплетно је реновирана просторија у 
склопу објекат НОРЦЕВ за приказ рада 
на мерним местима и комплетно је ре-
новиран постојећи бунгалов за приказ 
личне и колективне заштитне опреме 
која се користи у ЕВ - каже професор 
Милан Радујков, виши стручни сарад-
ник у Сектору за људске ресурсе, Ди-
рекције за корпоративне послове, који 
је од оснивања учествовао у раду Обра-
зовног центра.

Као званични показатељ да је Обра-
зовни центар Електровојводине оп-
равдао своје постојање је и то да је гле-
дајући статистички успео да смањи број 
повреда на раду у Електровојводини у 
периоду од 20 година као и начин на 
који су се најчешће дешавале повреде. 

Захваљујући сталном едуковању, пре-
венцијом и модификацијом наставе 
због промена или унапређивања тех-
нолошких процеса, Образовни центар 
Електровојводине је био и биће убудуће 
у функцији безбедности и здравља на 
раду а самим тим и у функцији ефикас-
ног и успешног пословања компаније. 

М. Ш.

основни задатак центра био је да се стручном обуком смањи број повреда на раду. 
кроз разне видове обуке од оснивања  до данас прошло је 12 752 полазника

У функцији безбедности на раду

l Предавачи ОбразОвнОг центра у ПрОтеклих 20 гОдина

Димитрије Андрић, Момчило Шешлија, Крста Смиљић,Тодор Џуклевски, 
Мирко Блажевић, Бранислав Јанковић, Мирко Бјелица, Павле Балиндт, 
Александар Николић, Владимир Обочки, Душан Крсмановић, Ђорђе Вулић, 
Владимир Крушедолац, Јанош Тот, Јован Јовић, Јанош Еберхардт, Ђорђе 
Фаор, Бранко Митевски, Балко Ђула, Слободан Симовић, Томислав Глигић, 
Александар Маливук, Душан Керкез, Димитрије Влаовић, Радован Миланков, 
Душан Јандрић, Драган Манојловић, Србољуб Сарић, Стеван Стајић, Јовица 
Петровић, Срђан Бугарин, Петар Гале, Фрањо Шолар, Бранко Шупељаковић, 
Здравко Марјановић, Срђан Бугарин, Мирко Петровић, Драган Цветинов, 
Душан Дотлић, Реља Поповић, Миодраг Радаковић, Милорад Шарић, 
Данило Моићевић, Слободан Миливојев, Зоран Кошутић, Горан Црнић, Саша 
Мандић, Славко Лазић, Раде Рогановић, Бранислав Орешковић, Мирослав 
Бачлић, Богдан Петровић, Саво Стевић, Младена Петрић, Милан Радујков.
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Зоран Кошутић и Родољуб Симић



у оквиру пројекта ПРОТИС (Про-
изводно Технички Информацио-
ни Систем), који се реализује на 

нивоу ЕПС-а, Електровојводина, огра-
нак ЕД „Сремска Митровица“, је пи-
лот-пројекат у делу ЕД делатности. У 
претходној години је,за послове пројек-
товања и програмирања, изабран  кон-
зорцијум који сачињавају:Институт 
„Михајло Пупин“, Дигит и Енергософт. 
У првој фази Пројекта је испројектова-
на база техничких података, реализова-
на Web оријентисана апликација за рад 
са оперативним подацима и сменским 
извештајима. Завршено је тестирање на 
реалним подацима кao и обука будућих 
тренера.

Такође је завршена друга фаза сни-
мања пословних процеса и формули-
сања задатака за реализацију софтвер-
ског решења. Овај део посла се реализује 
уз помоћ консултаната из компаније 
Vattenfall Europe из СР Немачке. Компа-
нија Vattenfall у свом саставу има про-
изводњу електричне и топлотне енер-
гије, пренос и дистрибуцију електричне 
енергије, сазнајемо од директора Ди-
рекције за управљање Управе Друштва, 
Павела Зиме.

Крајем прошле године предста-
вници Електовојводине, као и наш 
саговорник,били су у посети Vattenfall-
овој дистрибуцији у Берлину, како би се 
упознали са начином функционисања и 
организовањем послова на одржавању 
енергетске опреме.Основна организа-
циона разлика у односу на ЕПС је раз-
двојеност набавке и продаје електричне 
енергије, од оператора дистрибутивних 
система и одржавања мреже и објеката. 
Сви односи између оператора и одржа-
вања су дефинисани правилима у окви-
ру ЕД. Правила су дефинисана у цен-
тралним Смерницама за планирање и 
одржавање, помоћу којих се постиже 
боља сигурност и безбедност мреже.

-Управљање и одржавање мрежа ре-
ализовано је кроз два независна преду-
зећа у оквиру Vattenfall-а и то:ДСО (уп-
рављање мрежом и асет менаџмент) и 

Нецсервис (одржавање мреже). Укупно 
одржавају 35.894 km мреже (34.861 km 
кабел), а вршно оптерећење Берлина је 
2.544 MW. Имају 99 ТС ВН/СН и 11.200 
ТС СН/НН (дистрибутивне ТС). Укупна 
годишња потрошња је 14 TWh. У скло-
пу Берлина власници су 7 ТС ВН/110 
kV. Мрежа у Берлину је стабилна због 
такорећи комплетне  кабловске мреже. 
Сви објекти су даљински управљани 
из диспечерског центра. Ниски напон 
је покривен ГИС-ом, док су за средњи 
напон у питању једнополне шеме, каже 
Зима.

Презентован је Радни налог, који 
обухвата све фазе одржавања одређене 
опреме. Извештаји се раде за све нивое 
менаџмента за техничке, економске и 
друге функције. Програмски пакет који 
користе има модул одржавања (према 
стању) и модул одржавања условље-
но догађајем (интервентно).Књижење 
трошкова одржавања иде по елементи-

ма мрежа (растављач, прекидач), па се 
генеришу на горе према објекту. При-
премају се годишњи, месечни и недељ-
ни планови одржавања.

Контакт центар прима само пози-
ве везане за рачун и потрошњу, док се 
пријава квара усмерава на диспечера.
Диспечерска служба је организова-
на у три смене:рана, касна и ноћна и у 
два диспечерска центра: високи напон 
и ниски напон. У раној смени раде по 
4 диспечера, који покривају целокуп-
но подручје од 2,5 милиона потроша-
ча, у касној по 2 а у ноћној по 1 и тада 
оба диспечера седе у једном центру.По-
сећена је и тунелски разведена 400 kV 
кабловска мрежа 32-35 m испод земље, 
изграђена због потреба квалитетног 
развода у овако великом граду.Поред 
производње и дистрибуције електричне 
енергије Vattenfall производи и дистри-
буира и топлотну енергију.

М. Ч.
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ПРОИЗВОДНО ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – „ ПРОТИС“

Завршена је друга фаза пројекта„Протис“ која се односи на снимање пословних 
процеса и прва фаза пројектовања и програмирања

Ка аутоматизованој и 
ефикасној дистрибуцијиСТ
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Стручњаци Електровојводине у Vattenfall-у, ове зиме 



у Скупштини АП Војводине, 8. 
фебруара, одржана је дискусија 
уз представљање пројекта под на-

зивом “Покрајински омбудсман ближи 
грађанима и грађанкама”, који је подр-
жала UN Wомен (Агенција Уједињених 
нација за родну равноправност и осна-
живање жена, уз финансијску подршку 
Норвешке амбасаде). У раду су учест-
вовали и представници Електровојво-
дине, која је партнер на увођењу прин-
ципа родне равноправности. Срж овог  
пројекта је равноправност између по-
лова, заштита права грађана и грађан-
ки и спроводи се од 2011. године.  - Ова 
подршка је нама веома добродошла, 
јер смо захваљујући томе учинили и 
неке додатне кораке и додатне напоре 
да будемо присутнији међу грађанима 
и грађанкама и да нас они препознају 
као институт заштите и да захваљујући 
томе и користе права на заштиту од 
дискриминације, на основу пола, брач-
ног и породичног статуса , материнства 
и родитељства -  рекла је Даница Тодо-
ров, заменица покрајинског омбудсма-
на за равноправност полова. 

Конференцији су поред представни-
ка Електровојводине, присуствовали и 
програмска менаџерка  Агенције Ује-
дињених нација за родну равноправ-
ност и оснаживање жена у Србији, Асја 
Варбанова, сарадница у покрајинском 
омбудсману, Андријана Човић, консул-
танткиња на пројекту, Јелена Стефано-
вић, полазница семинара, Зорица Ачан-
ски Омеровић , представнице  актива 

жена са села и заштитници грађана из 
Бечеја и Бачке Тополе. 

- У Србији радимо са разним инсти-
туцијама, државним , невладиним орга-
низацијама, на националном, покрајин-
ском и локалном нивоу и  спроводимо 
велики пројекат који подржава Влада 
Краљевине  Норвешке у унапређењу со-
цио- економских  права жена.  Оно због 
чега сарађујемо са покрајинским омбус-
маном између осталог је јединствена 
активност коју нико други не спроводи, 
а то је  рад са женама у најизолованијим 
сеоским  областима у Војводини  и била 
сам заиста изненађена када  су ме ин-
формисали да са тим женама нико из 
државих институција није раније  раз-
говарао – истакла је Асја Варбанова. 

У име Електровојводине, обратила се 
Јелена Стојановић, саветница  директо-
ра, која је дала свој допринос овој дис-
кусији. - Ми смо и до сада водили ра-
чуна о својим запосленима, о њиховим 
интересима и правима,  а поготово о 
правима жена и положају жена у нашој 
компанији. Са великим задовољством 
смо прихватили позив покрајинског 
омбудсмана на сарадњу и подржали 
пројекат  „принципи и оснаживања 
жена“, где ћемо бити прва државна ин-
ституција са територије АП Војводине, 
која ће бити потписница тог пројекта, 
под покровитељством UN Wомен. Наш 
први корак у оснаживању жена, пре 
свега младих жена, заправо девојчица,  
ћемо учинити већ од наредног месеца. 
Планирамо да од 1. марта 2013. започ-

немо једну едукацију и неку врсту анке-
тирања по основним школама, у осмом 
разреду основних школа, како бисмо их  
усмерили на то да девојчице исто тако  
могу да уписују неке техничке школе, 
конкретно електротехничку школу и 
да могу уписивати смер електромонтер. 
То је кадар који је нама дефинитивно у 
дефициту, поготово искусни  електро-
монтери који су нам потребни за рад. 
Желимо да подигнемо свест код младих 
жена, девојчица, да уписују електротех-
ничку школу,  тиме би им наравно, на-
кон завршеног школовања омогућили  
прву стручну праксу , па запослење у 
нашој компанији – нагласила је Јелена 
Стојановић.

И. М.
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срж пројекта је равноправност између полова, заштита права грађана и грађанки. 
електровојводина партнер на увођењу принципа родне равноправности 

Афирмација родне 
равноправности

Јелена Стојановић
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l КонКурсом до стручне праКсе и посла

Саветница директора  Привредног друштва „Електровојводина“, Јелена 
Стојановић, напоменула је да ће већ у мају месецу бити покренута 
иницијатива, по средњим електротехничким школама,  на територији 
Покрајине Војводине и бити расписан конкурс за све заинтересоване 
матуранте, ђаке завршних година,  да конкуришу за стручну праксу, која би 
трајала током јуна и јула , након чега би двадесетак најбољих матураната, 
полазника стручне праксе засновало радни однос у Привредном друштву 
„Електровојводина“.
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електродистрибуција Рума снабде-
ва електричном енергијом купце 
у пет сремских општина. Цела об-

ласт је покривена разгранатом средње-
напонском мрежом, претежно 20kV на-
понског нивоа. За отклањање пролазних 
кварова на средњенапонској мрежи 
(СН) користи се комбинација технике 
земљоспојног прекидача и аутоматике 
поновног укључења извода. 

-Све трафостанице 110/20kV оп-
ремљене су локалном SCADA-ом и по-
везане су у систем даљинског упра-
вљања, што нам даје могућност праћења 
рада расклопне опреме и јединственог 
система заштите и управљања у режи-
му квара. Праћењем рада и умеравањем 
заштите и аутоматике у низу од неко-
лико година уочено је да су подешења 
у свим ТС различита. У циљу пронала-
жења најбољих подешења, Служба за 
мерење и заштиту је израдила анали-
зу рада заштите и аутоматике за 2011. 
годину. Анализа је урађена прегледом 
сваког појединачног квара и попуња-
вањем радних табела у које су уноше-
ни подаци битни за конкретан квар, 
сазнајемо од Будимира Митровића (ЕД 
Рума), чији је рад „Анализа рада техни-
ке земљоспојног прекидача и предло-
зи за унапређење функционисања“ био 
међу најзапаженијима у СТК 4, на 8. Са-
ветовању CIRED Србије. 

У првом делу рада је, у скраћеним 
цртама, описан принцип рада техни-
ке земљоспојног прекидача, са освр-
том на логику и блокаде које мора да 
реализује аутоматика. У другом делу 
су, у табеларној форми, представље-
ни резултати успешности технике 
земљоспојног прекидача и  функција 
аутоматског поновног укључења из-
вода. Вредности су исказане у про-
центима, од укупног броја кварова у 
целој  средњенапонској мрежи 20kV 
напонског нивоа.  Анализа је показа-
ла да је успешност технике земљоспој-
ног прекидача велика (78%). Успеш-

ност аутоматике поновног укључења 
је такође велика. Успешност брзог 
АПУ-а је 13,9%, а спорог 2,1 %. Успеш-
ност даљинског укључења извода је 
2,7%. Успешност технике земљоспој-
ног прекидача након спорог АПУ-а је 
мала (0,42%). Високим процентом ус-
пешности, аутоматика je потврдила 
оправданост њиховог коришћења. 

-У трећем делу реферата су дате ге-
нералне примедбе и предлози за по-
бољшање рада поменутих аутоматика. 
Акценат је стављен на повећање ус-
пешности, која за резултат има поузда-
није и сигурније напајање купаца елек-
тричном енергијом. Неким предлозима 
се покушава смањити број двополних 
или трополних кратких спојева, као и 
унапредити рад технике земљоспојног 
прекидача у овом режиму квара. У ТС 
са једним или два енергетска трансфор-
матора, чије су неутралне тачке кратко 
спојене, примена технике ЗП-а може да 
буде узрок испада једног или оба енер-
гетска трансформатора. Опис конкрет-
них догађаја и начин отклањања ове 
примедбе су такође разрађени у овом 
делу. Посебна пажња је посвећена ана-
лизи постојећих блокада укључења по-
лова прекидача.  Као новитет, уведена је 
блокада укључења за једнополни крат-
ки спој на чисто кабловским изводима. 

Иновација постојећем решењу је и да су 
све блокаде спојене у јединствену бло-
каду укључења. На крају овог дела, узи-
мајући у обзир све претходно изнето, 
дат је предлог реализације команди за 
укључење и искључење полова земљос-
појног прекидача.У закључку је пред-
ложено галванско раздвајање неутрала 
енергетских трансформатора. У овом 
случају сваки ЕТ морао би да има свој 
отпорник у неутрали. Ово решење би 
омогућило да се у ТС са два енергетска 
трансформатора са једног сабирнич-
ког система  напајају чисто кабловски 
изводи (обично су ово индустријски и 
градски изводи). На други сабирнич-
ки систем би био везан ЗП и изводи са 
надземном мрежом. У ЕД Рума би се у 
већини ТС могло обезбедити ово ук-
лопно стање. Корист од овог решења 
је вишеструка. Све несиметрије у не-
утрали, због квара у дистрибутивној 
мрежи једног ЕТ-а се не би преносиле 
у ЕД мрежу другог ЕТ-а. Потрошачи 
са индустријских и градских извода би 
имали сигурније и поузданије напајање. 
Земљоспојни прекидач за једнополне 
кратке спојеве  на чисто кабловским из-
водима не би радио. Смањили би број 
двополних и трополних кратких споје-
ва.

М. Ч. 

АНАЛИЗА РАДА ТЕХНИКЕ ЗЕМЉОСПОЈНОГ ПРЕКИДАЧА И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

у стручој техничкој комисији 4  на осмом саветовању о ед мрежама CIRED 2012, 
међу најзапаженијима је био горепоменути реферат колеге из електровојводине, 
огранак ед рума, будимира митровића

Акценат на повећању 
успешностиП
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Будимир Митровић
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Предсеминари на саветовањима 
су, углавном, посвећени актуел-
ним темама из области ЕД и циљ 

им је да стручну јавност упознају са но-
винама и савременим светским трендо-
вима. Тема предсеминара недавног, VIII 
Саветовањa о ЕД мрежама, у организа-
цији CIRED Србија, били су Smart City 
пројекти, као тест-пројекти реализа-
ције Smart Grid визије, на ограниченом 
делу територије или ЕД мреже. Шест 
предавача по позиву говорили су о 
Smart City пројектима реализованим у 
свету и започетим код нас, као и о кон-
цепцији „паметних“ мрежа у ЕД делу 
ЕПС-а. Електровојводина је имала част 
да представи свој први Пилот- пројекат 
из области  Smart Grid-а, пилот-проје-
кат „Smart City Novi Sad“, сазнајемо од 
презентера и наше саговорнице, Бра-
тиславе Радмиловић, водећег инжењера 
у Одељењу за SDU Центра за информа-
тику и телекомуникације (ТК) Управе 
Друштва.

Термин „паметне“ мреже (Smart 
Grid) се односи на модернизацију сис-
тема за производњу и испоруку елек-
тричне енергије, који треба да омогући 
надгледање, заштиту и аутоматизова-
ну оптимизацију рада свих саставних  
делова система – почев од централ-
них и дистрибуираних извора, преко 
преносне мреже и ЕД система, до ин-
дустријских потрошача и аутономних 
енергетских система у зградама, систе-
ма за акумулацију енергије, крајњих ко-
рисника (купаца), уређаја у домаћин-
ствима, електричних возила и осталих. 
Smart Grid треба да ефикасно коорди-
нира захтеве и могућности производње, 
преноса, дистрибуције и потрошње у 
циљу смањења утицаја на животну сре-
дину, смањења операционих трошкова, 
повећања расположивости и стабил-
ности електичног система, сазнајемо од 
саговорнице.  

Пројекти реализовани у ПД Електро-
војводина, а који се односе на напредну 
мерну инфраструктуру (AMI), са систе-
мом за управљање даљински очитаним 
подацима (MDM), обезбеђују добру по-
лазну основу за реализацију Smart Grid 
решења. Такође, две базне компонен-
те „паметних“ мрежа – примарна ау-

томатизација ЕЕ објеката  и аутомати-
зација ЕД мреже су имплементиране у 
мери која пружа добру подлогу за над-
градњу напредним решењима и техно-
логијама. Циљ овог пилот-пројекта је 
да се у пракси провере све компоненте 
усвојеног решења, како би се аутома-
тизацијом својих пословних процеса и 
високим квалитетом сервиса Електро-
војводина могла ухватити у коштац са 
изазовима који је у будућности очекују.

-У Smart City пројекту  акценат је ста-
вљен на проширење постојећег систе-
ма за надзор и управљање ЕД мрежом, 
изградњу ТК инфраструктуре висо-
ке поузданости и пропусне моћи, при-
кључење обновљивих извора енергије 
и нових видова потрошача, као и на 
модернизацију SCADA и DMS систе-
ма. Систем за аутоматизацију ЕД мре-
же се проширује увођењем нових ЕЕО,  
нових типова уређаја (реклозери, ин-
дикатори квара, сензори), потрошача 
(јавних пуњача за електрична возила) 
и дистрибуираних извора енергије. По 

реализацији Пројекта, ЕД мрежа Новог 
Сада ће имати око 50 даљински упра-
вљивих средњенапонских  објеката (ТС 
и расклопних уређаја на ваздушним во-
довима). Како се успешна имплемента-
ција Smart Grid технологије ослања на 
флексибилну комуникациону инфра-
структуру, ЕВ је у предходном периоду 
интензивно развијала свој ТК систем. 
На територији ЕД Нови Сад, а у оквиру 
пројекта Smart City, изграђена је мрежа 
базних станица, како би се коришћењем 
WiМаx технологије обезбедила кому-
никација до свих ЕЕО и уређаја у мре-
жи. Унапређени управљачко-надзор-
ни систем,  кога чине интегрисани 
унапређени SCADA и ADMS програм-
ски пакети, обезбеђује аутоматизацију 
пословних процеса и алате који ће омо-
гућити брже налажење квара у мрежи, 
скраћење прекида напајања потрошача, 
оптимизацију и повећање поузданости 
рада мреже и оптимизацију пословних 
процеса.

М. Ч.

ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ „SMART GRID“ ЗА ЕД МРЕЖЕ
М
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По реализацији Пројекта“Smart City Novi Sad“, ед мрежа ће имати око 50 управљивих 
средњенапонских објеката

„Паметне“ мреже за будућност

Братислава Радмиловић
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Принтинг центар ЕД „Нови 
Сад“ пуштен је у рад октобра 
2010. године. Опремљен је 

сатри машине за паковање, као и дваш-
тампача. Капацитет штампача и машина 
за паковање рачуна је око 10 хиљада на 
сат. У Принтинг центру се на месечном 
нивоу одштампа и упакује близу 350 
хиљада образаца.Комплетна организа-
ција посла као и самог процеса израде 
рачуна и њиховог паковања, контрола 
и испорука до ПТТ се од самог почет-
ка ослања на 10 младих запослених. По-
дељени су у две екипе од по петоро чла-
нова који су радили у две а по потреби 
и три смене. Запослени су прошли обу-
ку за штампу и паковање рачуна, тако 
да су у скоро 90% случајева када се деси 
застој на машинама из било ког разло-
га сами отклањали кварове не чекајући 
сервисера, како би се процес рада нес-
метано наставио. 

Принтинг центар има два координа-
тора: Вању Зубића у једној и Јована Ту-
бића у другој смени. - Одељење за из-
раду, паковање и контролу рачуна за 
електричну енергију се бави израдом и 
паковањем рачуна за домаћинства, уго-
ворне и вирманске потрошаче, опомена, 
јавне расвете, тужби, изводи отворених 
ставки као и паковањем рекламног ма-
теријала (инсертација флајера) – исти-
че Вања Зубић. Такође се врше сва ос-
тала масовна штампања и паковања као 
и њихова дистрибуција на ПТТ.Наш са-

говорник, даље, истиче да постоји ма-
гацински простор у коме се врши скла-
диштење свих образаца који се користе 
у огранцима Електровојводине. - У на-
шем досадашњем раду уочили смо и 
позитивне и негативне стране рада у 
Принтинг центру. Једна од позитивних 
страна је то што су радници стекли не-
процењиво знање и искуство које данас 
Електровојводина зна да цени а што се 
тиче негативних страна, навели би не-
довољан капацитет машина за пако-
вање рачуна које задају и највеће про-
блеме – каже Зубић.

Господин Зубић даље наводи да се 
сам процес израде и паковања рачу-
на изводи у четири фазе: припремље-
ни фајлови се маркирају по приорите-
ту а затим се са централног рачунара 
пуштају по 5000 рачуна на сваки штам-
пач, а након завршеног штампања коор-
динатор смене прегледа да ли су рачуни 
коректни и да ли подаци упадају тачно 
на за то предвиђена места, затим, свих 
5000 одштампаних рачуна се даље про-
слеђује оператеру који почиње процес 
паковања узимајући по 500 рачуна, за-
тим обележава кутију са редним бројем 
односно реоном који се пакује. Након 
завршетка кутије се ређају по редном 
броју и реону. Тада почиње фаза у којој 
се сви спаковани рачуни још једном 
проверавају, такође у овој фази се из 
кутија ваде погрешно очитани рачуни 
који се са исправком накнадно штам-

пају и шаљу до купаца.На крају процеса 
рада, када је све спремно и проверено, 
долази до испоруке на пошту. У досада-
шњем раду рачуни су увек одлазили на 
пошту до 10-ог у месецу.

Осавремењавање опреме за израду 
и паковање рачуна може донети само 
бољу ефикасност у раду као и поузда-
ност, тачност, смањивање грешака при 
раду када је у питању израда рачу-
на. Набавка нове опреме за паковање 
рачуна требала би да омогући виши 
квалитет наших услуга, јер када нека 
фирма уложи у комуникације према 
купцу и повећање брзине рада једног 
кључног сегмента, који представља 
финализацију онога што почиње испо-
руком електричне енергије, а то је ефи-
касност и квалитет достављања рачу-
на и наплате, онда се може рећи да је 
фирма направила искорак ка нечему 
што представља развој. То је улагање 
у потенцијале дистрибуције и свакако 
унапређење технологије, лиценцирање 
за будуће функционисање на већем, 
сложенијем, глобалном тржишту. Ула-
гањем у нову опрему постигли бисмо 
да рачун као директан облик комуни-
кације са купцима доставимо брзо, 
ефикасно, да он буде јасан и прецизан 
и као такав да одсликава и наш однос 
према свим купцима електричне енер-
гије. 

М. Г.

ПРИНТИНГ ЦЕНТАР ЕД „НОВИ САД“ РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

капацитет штампача и машина за паковање рачуна је око 10 хиљада на сат. на 
месечном нивоу одштампа се и упакује близу 350 хиљада образаца

Искорак ка купцу
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Принтинг центар

Вања Зубић
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без лажне скромности, може се 
констатовати да је у Електро-
војводини једна од најбољих ре-

гулатива у области безбедности и здра-
вља на раду, не само у оквиру ЕПС-а, 
већ по мишљењу појединих надлежних 
инспектора - и у целој Србији. То је, је-
диствена у земљи, Збирка упутстава за 
безбедан и здрав рад.Такође, лица за 
безбедност и здравље на раду, у огран-
цима и у Управи Друштва, успевају да, 
према запосленима, изврше све Зако-
ном предвиђене обавезе и да ову област 
одржавају на високом нивоу. Наравно, 
без подршке руководстава, немоћни су 
да направе значајнија побољшања.

Ово нам, с нескривеним поносом, 
истиче Стево Котлаја, самостални ин-

жењер 2 у Служби за квалитет и заш-
титу Сектора за логистику Огранка ЕД 
Нови Сад. Све набројано, међутим, није 
довољно да спречи повреде запослених, 
неминовне  у овако високо ризичној де-
латности.

У огранку ЕД Нови Сад је рађена ана-
лиза повреда на раду у последњих 10 
година. Утврђена је, уз остало, да су 
све повреде на раду, настале, или не-
пажњом запослених или кршењем про-
писаних превентивних мера за безбе-
дан и здрав рад. Стога, ради повећања 
нивоа безбедности и здравља на раду, 
руководство Огранка у сарадњи са ли-
цем за БЗР, крајем 2011. и почетком 
2012. спроводи низ активности. Основа 
свих активности на појачавању превен-

тиве за безбедан рад су три интерне ин-
струкције којима је додатно уређен на-
чин рада у овој области.

Инструкцијом за појачавање пре-
вентивних мера БЗР у овом огранку 
одређено је да сви запослени у ланцу 
руковођења морају лично излазити на 
терен и обилазити запослене при из-
вођењу радова, ради контроле спро-
вођења мера. Инструкцијом о начину 
поступања у случају непоштовања про-
писаних мера БЗР су одређене и много 
оштрије санкције за запослене који раде 
на небезбедан начин, угрожавајући 
свој, а  тако и животе других учесни-
ка у извођењу радова.Инструкцијом о 
стицању права на стимулацију и пре-
мештај на друго радно место се уређују 
нужни предуслови које треба да испу-
ни запослени или радна екипа. И у овој 
Инструкцији је приоритет дат мерама 
за безбедан и здрав рад.

Овако добро правно дефинисано 
поступање у области БЗР је елиминиса-
ло лажну солидарност међу запослени-
ма и њиховим руководиоцима, додаје 
Котлаја. Инструкције, које су у складу 
са Законом о БЗР и интерним актима 
Електровојводине, дале су алат за рад 
и лицу за БЗР, који је тако - стриктним 
спровођењем поменутих Инструкција 
и чешћим теренским контролама успео, 
у сарадњи са руководиоцима, да ути-
че на побољшање стања безбедности и 
здравља на раду. 

Уз то, на сваком Колегијуму чији је 
члан и лице за БЗР, је презентован из-
вештај о стању безбедности и здравља 
на раду. Учестале су и контроле, саве-
ти лица за БЗР, али и ригорозне казне 
појединаца, па су сви електромонтери, 
развивши свест о БЗР, почели да раде 
по прописима. Тестирана су и знања 
запослених и, по потреби, организо-
вана додатна обуку  из БЗР. Иниција-
тива Огранка, у сарадњи са Управом 
Друштва, преточена је у савремени по-
лигон за практичну обуку запослених 
у оквиру Центра за обуку на Иришком 
Венцу.Резултат: у овом огранку у 2012. 
години, није било повреда на раду. 

М. Ч.

ИНТЕНЗИВНЕ И СВЕОБУХВАТНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ЕД НОВИ САД 
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донето неколико инструкција које имају за циљ превентиву, подизање свести 
запослених,  доследну примену колективних и личних заштитних средстава и – 
стимулације/дестимулације

Година без повреда
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Стево Котлаја
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има у Електровојводини људи 
чији је живот скоро у потпу-
ности обележен припадношћу 

фирми. Одани и верни фирми, они чи-
тав свој радни век осећају да су баш ту 
„код куће“. Стога је за њих тренутак од-
ласка у пензију веома емотиван трену-
так, који деле са својим колегама. Један 
од њих је и Петар Гале, пословођа екипе 
за надземне водове у Дежурној служби 
Електродистрибуције Нови Сад.

Као осамнаестогодишњак, одмах по-
сле завршене Средње електротехничке 
школе „Михајло Пупин“ у Новом Саду, 
Петар Гале је већ 1. августа1974. годи-
не почео да ради у Електровојводини, у 
тадашњем Сектору мобилне екипе око-
лине. После четврте године радног ста-
жа, он постаје водећи монтер Дежурне 
службе у којој је радио преко девет го-
дина. 

Присећајући се како је то било ради-
ти у дежурној служби, Гале прича да су 
се често нове године и празници знали 
дочекати на електричним стубовима. 
Услед непогода и лоших временских ус-
лова, у оно време се знало радити и по 
27 сати без прекида. Тих дана су, каже 
уз осмех, улазили у аута да се угреју, па 
би одмах потом настављали да раде без 
обзира на цичу зиму или друге времен-
ске услове. Али опет, када се осврне на 
те године, он каже да се радило са осме-
хом и вољом, иако је посао био изузет-
но тежак и напоран, ваљда захваљујући 
добром другарству, заједништву и 
пожртвованости. 

Након проведених година у дежур-
ној служби, Гале се враћа у екипу над-
земних водова која је обављала послове 
од штеловања уклопних сатова до тра-
фостаница. Ту су спадали послови за-
мена бројила, замена стубова, читање 
бројила, искључења потрошача, замена 
разводних ормана на трафостаницама, 
замена трансформатора и отклањање 
кварова на кабловским, како нискона-
понским тако и високонапонским во-
довима. 

Након неколико година уследила је 
реорганизација у самом предузећу, па 
је направљена подела на пет екипа. У 
тој подели наставља да ради у екипи 

за надземне водове. Пошто се истакао 
радом и залагањем указано му је пове-
рење, па је постављен на место главног 
монтера. После пар година, уследило је 
и стручно усавршавање, где је након за-

вршеног петог степена стекао звање по-
словође. 

Када се осврне на године које су иза 
њега, Гале каже да је обим посла сада 
много већи и сложенији, пре свега, због 
система напајања. – Пре смо имали на-
пајање из само једног извора, што је 
значило да су се насељена места напаја-
ла са једне трафостанице, а данас се то 
исто место напаја са више извора. Тако 
потрошачи краће остају ускраћени за 
електричну енергију, али је обим посла 
далеко већи. Такође, савременија опре-
ма је омогућила и брже проналажење 
кварова и отклањање погонских греша-
ка, па су оне данас сведене на минимум 
– каже наш саговорник. 

Када смо га упитали да ли би ишао 
истим путем да данас може да почне 
све испочетка, јасно је дао одговор 
да ништа не би мењао. Такође исти-
че да је од дана када је почео да ради 

па све до данас, Електровојводину до-
живљавао као нешто своје, чему је дао 
све и од чега је и све добио. Иако је 
изабрао посао који је изискивао пре 
свега знање и опрезност, ни тренутка 

није сумњао да је добро одабрао по-
зив. Сматра да је свој посао радио час-
но и са пуно љубави, што је свакако 
гаранција за успех.

Оно што Гале памти као лепе тренут-
ке јесу радничке спортске игре у којима 
је и сам учествовао читавих 35 година. 
То су, каже, била најлепша дружења, а 
потом се сећа како се славило и пева-
ло након постигнутих успешних резул-
тата: – Али, прошле су године и за који 
месец, време ми је за заслужену пензију 
– са сетом каже Петар. 

После 42 године укупног радног ста-
жа, каже да просто не може да верује да 
га ујутру неће будити сат у 5.30, али уз 
осмех додаје да тада риба на Дунаву до-
бро гризе, па ће опет устајати рано. Да-
кле, нашао је себи хоби, па се унапред 
радује што ће пензионерске дане про-
водити на Дунаву са унучићима.

В.Ог.

РАДНИ ВЕК У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

После 42 године укупног радног стажа и огромног радног искуства, Петар гале 
заслужено одлази у пензију, а своје пензионерске дане посветиће одмору и хобију - 
пецању на дунаву 

Ишао бих истим путем
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЕВ“ СИ
Н

Д
И

КАТ

у Синдикалној организацији (СО) 
Електровојводине Нови Сад, 17. 
децембра 2012. је  донета одлука 

Скупштине СО, о расписивању избора 
у овом делу Синдиката радника ЕПС-а 
, који  су одржани 15. јануара 2013. го-
дине. 

Поменути избори, одржани су у скла-
ду са синдикалним прописима, на осно-
ву орочених претходних изјава о кан-
дидатури за председника СО Друштва, 
односно за главне поверенике огранака/
погона,  чланове Скупштине и чланове 
повереништва тамошњих  СО. На избо-
рима одржаним 15. 1. 2013. године, би-
рани су: председник СО „ЕВ“ Нови Сад 
(7 кандидата), главни повереници огра-
нака/погона СО и чланови Скупштине 
– чланови повереништва СО огранака/
погона, уз достављање тамошњих би-
рачких спискова и за чланове и за за-
менике бирачких одбора. Сви детаљи 
о изборима, уз могућност преузимања 
формулара  за пријављивање за одређе-
не дужности у Синдикату, били су сви-
ма раније доступни на интерном сајту 
СО Друштва.

Колегиница Невена Марчетић је љу-
базно изразила спремност да нам, у 
оквиру веома тесних штампарских 
рокова за новине „ЕВ“, достави запи-
сник Изборне комисије. Добили смо 
два записника. У првом, са састанка 
од 28.12.2012, Изборна комисија је, по-
сле прегледа материјала, констатова-
ла исправност и редослед свих  прија-
вљених кандидатура, на основу датума, 

часа и потписа кандидата. Констато-
вано је укупно 2.379 бирача у СО „ЕВ“. 
Други записник Комисија је сачинила 
15. јануара, са почетком у 7,00 и завр-
шетком рада у 22,10 сати. Тај записник, 
о резултатима спроведених избора, 
прослеђен је Централној изборној ко-
мисији ЕПС-а (чије одлуке у вези са из-
борним поступком, приговорима и сл. 
су коначне у СО „ЕВ“), као и Скупшти-
ни СО Друштва (по ставу 1. чл.13. Пра-
вила о раду ове СО, „Скупштина СО 

организује спровођење избора, именује 
Изборну комисију и бирачке одборе, 
одређује накнаду за њихов рад и усваја 
Извештај о спроведеним изборима“).
На гласање је изашло 2.000 чланова СО, 
уз 55 неважећих гласачких листића.

Како је утврдила Изборна комиси-
ја и како се гласало за председника 
СО „ЕВ“, уз приложене биографије и 
предложене сопствене програме рада, 
било је кандидовано седам кандида-
та: Владимир Плавшић (досадашњи 
председник СО, из Погона „Кикинда“ 
Огранак „ЕД Зрењанин“), Жељко Да-
кић (Огранак ЕД „Нови Сад“) и још 
двојица колега из овог огранка Зо-
ран Прекогачић и Стеван Поповић, 
као и тројица из Управе Друштва Јо-
жеф Ђумић, Дејан Марковић и Бра-
нислав Орешковић. По поменутом 
записнику Изборне комисије (од 15. 
јануара), према резултатима остваре-
ним на изборима, Комисија је конста-
товала да је, са 697 добијених гласова, 
победио кандидат под редним бројем 
1, за председника СО „ЕВ“, Владимир 
Плавшић. Остали изборни подаци су 
на сајту СО „ЕВ“.  

М. Ч.

По речима председнице изборне комисије невене марчетић, као и  по чл. 13. Правила о 
раду со „еВ“, извештај о спроведеним изборима усваја   скупштина со

Плавшић поново председник

БРОЈ 477   фебруар 2013

Са потписивања новог Колективног уговора

l ПотПисан нови КолеКтивни уговор

У Електровојводини је 5. фебруара, потписан нови Колективни 
уговор за Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, са важношћу од три године.

Садржај Колективног уговора је са истим правима и обавезама које је имао 
и претходни Колективни уговор.

Колективни уговор су, уз присуство представниока пословодства и 
Синдиката, потписали, у име послодавца Срђан Кружевић, директор 
Друштва, а у име Синдикалне организације Електровојводине Нови Сад, 
Владимир Плавшић, председник.

М. Ш. 
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година 2013. има двоструки зна-
чај за Гранску организацију: она 
је изборна, јер у њој започиње 

нови мандат руководству у подруж-
ницама и нови мандат руководству 
у Гранској организацији, она је и ју-
биларна, јер означава двадесетого-
дишњицу оснивања удружења пензи-
онисаних радника Електровојводине. 
Пензионисани радници у Електро-
дистрибуцији „Сомбор“ су на самом 
почетку ове године обавили важне 
послове, како би се обезбедио кон-
тинуитет у раду подружнице и са об-
новљеним руководством  унели нову 
енергију у своје активности. Наро-
чита заслуга за то свакако припада 
Живку Дадасовићу и Михајлу Си-
мићу  који су утемељили рад ове под-
ружнице, а нове импулсе подстакао, 
својим пожртвовањем,  досадашњи 
председник Мирослав Шолајић. Ве-
лики одзив пензионисаних радника 
на скупове који су разним поводима 
организовани у овој подружници, по-
казали су,  да је она све битне циљеве 
свога постојања уградила у своје про-
граме. Новоизабрани председник Ја-
рослав Кунчар је изразио захвалност 
својим претходницима за атмосфе-
ру пријатељства и међугенарацијског 
повезивања у овој подружници са 
запосленима у Огранку ЕД „Сом-
бор“. Све ово не би имало тако ду-
бок људски квалитет, да руководство 
електродистрибуције није од увек 
подржавало своје старије колеге, јер 
материјалне и цивилизацијске вред-
ности које су од њих наследили су из-
држали пробу тешког времена кроз 
које смо пролазили. Потпредседник 
Гранске организације Илија Радишић 
и члан Извршног одбора Витомир 
Краварушић су охрабрили ново ру-
ководство подружнице, указивањем 
да је недавни сусрет са директором 
Срђаном Кружевићем,  унео оптими-
зам и веру да хумани људи увек могу 
овладати хаотичним временима. Чес-
титајући новом руководству и новом 
председнику подружнице на избо-
ру, позвали су све присутне да се ни 

у једном дану не препусте осами, јер 
сваки дан треба испоштовати и при-
уштити себи мале, али лепе ствари, 
за које постоје сви услови у нашем 
удружењу.

У подружници Електродистрибу-
ције „Суботица“, пензионисани рад-
ници су такође исказали велику од-

говорност на изборној скупштини. 
Захвалили су  председнику Ђури 
Ивошевићу, Лакатуш Еви и Нађ Ес-
тики на досадашњем раду, који су од 
самог оснивања подружнице покре-
тали и учествовали у многим актив-
ностима и тиме дали посебан печат 
раду ове подружнице која је основа-
на одмах по оснивању подружнице 
Нови Сад. Наравно да без сећања на 
оснивача ове подружнице Белу Јур-
ковића  није прошао ни овај скуп. У 
атмосфери међусобног поштовања 
изабрали су нов Извршни одбор и 
председника подружнице, Балко Ма-
чаи Ђулу. 

Новоизабрани председник је 
обећао да ће подружницу обогатити 
новим садржајима, а за то је гаран-
ција позитивна енергија и велико 
пријатељство које повезује ове људе. 
После заједничког ручка у општем 

жамору било је тешко разлучити 
озбиљне разговоре од веселих ане-
гдота и све је подсећало на некада-
шња времена, када су знали да кроз 
шалу ураде крупне ствари које је из-
вредновало време и ово данашње. У 
том жамору чујемо како пензионери 
из Сенте моле председницу Гранске 

организације, да се заложи код руко-
водства предузаћа, да помогне, да се 
заврши адаптација просторије у којој 
би се они окупљали у овој пословни-
ци. То је започето још пре неколи-
ко година, али су тада дошли неки 
нови људи који нису имали осећај  
да људи који су створили поуздане 
темеље садашњем предузећу имају 
потребу да у једном кутку свога пре-
дузећа поносно старе и деле радост 
са свима који стварају нове страни-
це развојне историје Електровојво-
дине. Нижу се минути и пролази сат, 
два. Полако се проређују присутни. 
Нема се снаге за седење „без краја“. 
Поздрављају се међусобно и чврсто 
верују да ће им живот даровати дане 
бар за још један сусрет, а онда још 
један и тако, не бројите године већ 
људе које виђате.

Приредила: М. Г.

АКТИВНОСТИ  ГРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА У СОМБОРУ И СУБОТИЦИ 

За гранску организацију 2013. година има двоструки значај, она је изборна, почињу 
нови мандати и ове године слави двадесетогодишњицу од оснивања удружења 
пензионисаних радника

Нова руководства
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Балко Мачаји Ђула и Јарослав Кунчар



амерички научник српског по-
рекла, највише је допринео на-
уци и технолошком прогресу 

света, и то као проналазач обртног 
магнетног поља, индукционог мото-
ра, полифазне наизменичне струје, 
генератора и комплетног система 
производње и дистрибуције електри-
чне енергије. За Николу Теслу може 
се рећи да је човек који је учинио 
енергију доступном на свакој тачки 
Земљине кугле. 

Рођен је 10. јула 1856. године у 
Смиљану, Војна граница, тадашња 
Аустрија, данас Република Хрват-
ска. Школовао се у Аустрији и  кас-
није, Аустроугарској монархији. Ос-
новну школу похађао је у Смиљану и 
Госпићу (1862-1866), а Реалну гимна-
зију у Госпићу (1866-1870). Завршио је 
и Високу Реалну гимназију у Карловцу  
1873 године. Од 1875. до 1878. године 
студира на Политехничкој школи у 
Грацу, а 1880. године уписује студије 
филозофије природе на Универзитету 
у Прагу.

Тесла је дошао у Америку 6. јуна 1884. 
године у Њујорк, где га је запослио 
Томас Едисон у својој компанији Еди-
сонове машине. Убрзо је напредовао 
и успешно решавао и најкомпликова-
није проблеме у компанији.  Понуђе-
но му је  да уради потпуно репројек-
товање генератора једносмерне струје 
Едисонове компаније.

Најзначајнији Теслини проналасци 
су полифазни систем, обртно магнет-
ско поље, асинхрони мотор, синхрони 
мотор и Теслин трансформатор. Та-

кође, открио је један од начина за ге-
нерисање високофреквентне струје, 
дао је значајан допринос у преносу и 
модулацији радио-сигнала, открио је 
патенте за пратеће уређаје, прекида-
че кола, кондензаторе и слично. Та-
кође је својим системом четири кола 
у резонанци показао да су антена, 
уземљење и резонанца три елемента 
која мора да поседује сваки предај-
ник и пријемник за бежичну телегра-
фију чиме је открио пут ка модерном 
радију.

 У агенцији за патенте у Њујорку, у 
октобру 1887. године, Никола Тесла 
је пријавио шест проналазака, међу 
којима и вишефазну наизменичну 
струју.

Његове изуме је 1888. године отку-
пила фирма “Вестингхаус” и њихову 
примену је показала на светској из-
ложби у Чикагу 1893. године. Листа 
патената које је Тесла добио у земљама 
Сједињених Америчких Држава, на-
чињена је на основу докумената у ар-
хиви Музеја Николе Тесле у Београду.

Један је од првих научника који је 
добио рендгенске снимке шаке, ло-
бање, колена и лакта. Такође је први 
истраживач који је указао на штетно 
дејство рендгенских зрака на органи-
зам при сувише дугом излагању.

Многи патенти су му посмртно, 
пред врховним судом САД, донели 
приоритет у открићу радија.

Његов систем наизменичних струја 
је омогућио знатно лакши и ефикас-
нији пренос електричне енергије на 
даљину. Био је кључни човек на из-

градњи прве хидроцентрале на Нија-
гариним водопадима.

Једини је Србин по коме је назва-
на једна међународна јединица мере, 
јединица мере за густину магнетног 
флукса-Тесла. По њему је јединица 
међународног СИ система добила на-
зив — мера за магнетну индукцију „те-
сла“. Тесла је конструисао генератор 
струја високефреквенције и напона, 
данас познат као „Теслин трансформа-
тор“, трансформатор без језгра, Тесли-
ну завојницу, или Теслин калем.

Никола Тесла је аутор више од 700 па-
тената, регистрованих у 25 земаља, од 
чега је 112 у области електротехнике.

Никола Тесла је  умро 7. jануара 1943. 
године је у својој 87. години, а  многи 
данашњи обожаваоци Тесле су склони 
веровању да је он „човек који је изумео 
двадесети век“ и називају га „Прометеј 
двадесетог века“.

И. М.
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СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ П
ОД

СЕЋ
АЊ

Аникола тесла један је од најпознатијих светских проналазача и научника у области 
физике, електротехнике и радиотехнике. За николу теслу може се рећи да је човек који 
је учинио енергију  доступном на свакој тачки Земљине кугле.  умро је 7. јануара 1943. 
године, у америци

Сећање на великана
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l Мисли Николе Тесле

“Ваша мржња претворена у електричну енергију могла би осветљавати 
градове и градове.”

 “Није ми жао што су крали моје идеје, већ што нису имали своје”

“Ако не знате како, проматрајте појаве природе, она ће вам  дати јасне 
одговоре и инспирацију”
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манифестација која окупља 
готово све запослене у 
Огранку ЕД „Сомбор“, По-

гону „Врбас“, расте из године у годи-
ну. Све је почело 2004. године, када је 
Кобасицијада први пут организована 
у кругу Службе одржавања (монте-
ра) ЕД „Врбас“ и била је скромнијег 
карактера. Али, 2011. организациони 
одбор у саставу Мирослав Сремачки, 
Хашка Ференц, Милорад Сремачки 
и Миланко Жижаков, постарао се да 
дружење добије шире оквире. Уместо 
Миланка Жижакова, који је отишао у 
пензију, ове године одбору се прикљу-
чио и Никола Магоч.

Као врбаска електрокобасицијада, 
манифестација окупља углавном све 
запослене у Погону „Врбас“, а ове го-
дине су на то специфично дружење 
позвани и гости из осталих делова 
Електровојводине као и пословод-
ство. 

Овогодишњој Кобасицијади је при-
суствовало око 100 љубитеља домаће 
кобасице, њих 75 из Врбаса и око 25 
гостију. Од гостију су били предс-
тавници из свих синдикалних орга-
низација Електровојводине, повере-
ништво Синдикалне организације 
Сомбор, пословодство Огранка ЕД 
„Сомбор“ и Погона „Кикинда“, као 

и директор Електровојводине Срђан 
Кружевић.

Укупно је припремљено око 50 кило-
грама домаће кобасице, коју је Ференц 
Хашка „бацио на три дима“ у својој 
пушници, 50 векни хлеба и 10 кило-
грама прилога. Кобасице су испечене 
непосредно пре 13 часова за када је до-
гађај и био заказан, тако да су сви при-
сутни могли и лично да се увере у њи-
хов квалитет. Све је било организовано 
на отвореном, односно у дворишту По-
гона „Врбас“ где су се сви сами служили 

припремљеним кобасицама и прилози-
ма, како се коме допадало. Уз храну су 
понуђени и топли напици за подизање 
температуре у хладним зимским дани-
ма.

Хладно време и оштар ваздух пратили 
су овогодишњу Кобасицијаду, па је цела 
„акција“ била завршена већ око 14 и 30 
часова. Ипак, на дружењу су покренуте 
и нове иницијативе, као на пример, да 
се сличне манифестације одржавају и у 
другим деловима Предузећа.

В. Ог.

У ПОГОНУ „ВРБАС“ ОДРЖАНА ЕЛЕКТРОКОБАСИЦИЈАДА 2013.

и ове године, 8. фебруара организовано дружење уз врбашки гурмански 
специјалитет

Топла храна, уз зимске услове
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српска православна црква и ве-
рници славе 15. фебруар, Сре-
тење Господње, успомену на дан 

када је Богородица први пут увела у 
храм новорођеног Христа да га посвети 
Богу. По Мојсијевом закону, жена се на-
кон порода сматрала нечистом четрде-
сет дана. По црквеној доктрини, на Сре-
тење је Богородица, четрдесетог дана од 
рођења Исуса Христа, отишла у храм да 
принесе жртву и тамо срела старца Си-
меона који је у малом Исусу препознао 
спаситеља. Тај сусрет малог Исуса и 
праведног старца је хришћански праз-
ник - Сретење Господње. После тога мо-
рала је ићи у храм да принесе једно ја-
гње од годину дана да би се очистила од 
греха. Оне сиромашнијег стања дава-
ле су две грлице или два голуба. Исто 
тако, првенац, како од рода људског или 
од стоке, морао се посветити Богу. За 
мушку децу се морао дати откуп од пет 
сикала сребра. Нигде се не спомиње да 
је за Исуса, као првенца, дат откуп, јер 
је он дао себе у откуп за све  и зато што 
је мајка Исусова била сиромашна и што 
је Исус целог свог живота на земљи био 
Богу посвећен. Када је Исусу било четр-

десет дана од рођења, Марија је са Јоси-
фом и бебом Исусом отишла у Јеруса-
лимски храм и принела Богу на жртву 
само два млада голуба. У храму је био 
побожни старац Симеун, који је живео 
у Јерусалиму, и коме је Бог обећао да 
неће умрети док не види свога Спаси-
теља. Старац је у Исусу познао обећа-
ног Месију, благословио га и захвалио 
Богу што му је омогућио да види Спаси-
теља. Том приликом старац је и Марији 
прорекао тешке тренутке у животу, све 
због њеног сина. Сретење је празник од 
суштинске важности за хришћанство и 
његово значење указује на на први су-
срет Спаситеља са људима. Слави се од 
времена цара Јустинијана, када је епи-
демија куге односила и до 5.000 живота 
дневно, а земљотрес у Антиохији оста-
вио за собом велику пустош. На Сре-
тење су држана велика народно – све-
чана молетствија и невоље су престале. 
Према канону Српске Православне 
Цркве, сврстан је у ред Господњих, али 
и Богородичних празника, јер се на тај 
дан истовремено велича чистота Бого-
родице коју је, како каже предање, пр-
восвештеник Захарија, отац Јована Кр-
ститеља, увео у јерусалимски храм на 

место одређено за девојке. У Србији се 
15. фебруар слави као сећање на 1804. 
годину, када је у Орашцу код Тополе по-
дигнут Први српски устанак предвођен 
Ђорђем Петровићем Карађорђем.На 
Сретење 1835. године у Крагујевцу је 
проглашен и први Устав Кнежевине Ср-
бије, познат као Сретењски устав, а Ср-
бија на овај дан слави Дан државности.
Празник Сретење прославља се од 541. 
године. У народу се веровало да на Сре-
тење почиње прелазак из зиме у про-
леће. Од Сретења, по народном верова-
њу, дани почну дужати а ноћи краћати, 
те стога сељаци кажу: „Сретење обре-
тење“. Још се верује да се тога дана срећу 
зима и лето и прекорно се поздрављају. 
Такође се каже да ако је на Сретење об-
лачно, онда ће крај зиме бити леп, а ако 
је ведро, биће хладан и ветровит. Ако 
на Сретење осване сунчан дан, а мед-
веди уплашени од сопствене сенке вра-
те се у зимски сан, верује се да ће зима 
потрајати још шест недеља.

Сретење је за национални празник 
Дан државности Србије, проглашено 1. 
јула 2001. године, а оно се од 2007. обе-
лежава и као Дан Војске Србије .

М. Г.

СРЕТЕЊЕ – ПРАЗНИК ОД СУШТИНСКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ХРИШЋАНСТВО И СРБИЈУ П
РАЗН

И
Ц

Иу србији се 15. фебруар обележава као сећање на 1804. годину, када је у орашцу 
код тополе подигнут Први српски устанак, као и сећање на 1835. годину, када је у 
крагујевцу проглашен први устав кнежевине србије

Дан државности Србије
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радост и усхићење које сам осетила  
у речима наше колегинице Гор-
дане Михајловић, једног хладног 

јануарског јутра ове зиме, подстакло 
ме је на размишљање о томе како нам 
је мало потребно да се радујемо једном 
посебном дану. Тај посебан дан за нашу 
Гоцу, како је запослени зову од мила, је 
био 22. јануар, а повод  мјузикл „Ребе-
ка“ који је изведен  у позоришту Мадле-
нијанум у Земуну.

Гордана Михајловић је запослена у 
Управи Друштва на пословима обра-
чуна зарада запослених и синдикални 
је повереник за културу. Њено анга-

жовање у овим пословима је велико и 
несебично. Често од ње добијемо пону-
де насловљене са „Драги моји позори-
штољупци“ за посету позориштима у 
Новом Саду или Београду.

Веома марљиво и са пуно љубави овај 
посао повереника за културу обавља од 
2000. године, с почетка са колегом Рада-
ковићем, ево  већ три мандата. Од тада 
је заједно са многима од нас погледала,  
пуно маестралних представа у Српском 
народном позоришту, Позоришту мла-
дих у Новом Саду и у београдским по-
зориштима. Многе домаће и гостујуће 
представе које и данас памти, нарочито 

комедије, мјузикле и балетске предста-
ве, истиче као посебне културне дожи-
вљаје, како каже,“ храну за душу“.

До сада су запослени у Електро-
војводини имали прилику да погледају 
мноштво представа, a издвајамо само 
неке из богатог репертоара:  „Куба ли-
бре“, „Чикашке перверзије“, „Смеш-
на страна музике“, „Ђенерал Недић“ , 
„Боинг боинг“,  „Виолиниста на кро-
ву“, „Грк Зорба“ (и овог месеца је на 
репертоару) „Кнегиња чардаша“, „Са-
бирни центар“, „Да ли је било кнеже-
ве вечере“,  „Спектаклук“ (гостовање 
хрватског казалишта) „Ујеж“, балети  
„Дон Кихот“ и „Крцко орашчић“, опе-
ре „Пикова дама“, „Кармина Бурана“ 
„Севиљски берберин“ и друге.  После 
више од десет година поново је на ре-
пертоару у Позоришту на Теразијама 
представа „Чорба од канаринца“. Из ре-
пертоара за ову сезону Гордана издваја 
и представу „Милева“ за коју каже да 
ће се потрудити да организује посету, 
и нада се да ће многе наше колегинице 
и колеге, као и она, спонтано заволети, 
ако већ до сада нису, „даске које живот 
значе“.

Како истиче Гордана, радо организује 
посете Српском народном позоришту, 
јер ту имамо могућност за попуст и до 
50 % на цену улазнице,  ако је број ор-
ганизованих посетилаца већи од два-
десет. Такође истиче, да захваљујући 
фонду за културу Синдиката, постоји 
могућност и за плаћање улазница на 
рате – преко плате.

Утисци наше саговорнице о мјузиклу 
„Ребека“ су прелепи. Истиче да се наша 
сјајна глумачка  екипа не би постидала 
ни на чувеном „Бродвеју“. Очарана је 
одличном сценографијом и костимима 
као и  атмосфером представе. 

- Свака представа је једна нова мисао, 
нови покрет, можда и преокрет у начи-
ну размишљања и опхођења, те је то и 
права сврха театра - каже наша колеги-
ница Гордана Михајловић, позивајући 
запослене да и сами предложе органи-
зовану посету некој од њима занимљи-
вих представа.

Х. У. И.

КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ И НАВИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕВ

улазнице које је добила као новогодишњи и божићни  поклон од пријатељице, 
обрадовале су је, као ни један други поклон, чули смо од наше колегинице гордане 
михајловић. „Позоришна магија -  храна за душу“ 

„Ребека“ - повод за радост

К
УЛ

ТУ
РА

Гордана Михајловић

l СВЕТСКИ КЛАСИК И У МАДЛЕНИЈАНУМУ

Мјузикл је инсписрисан познатим романом Дафне ди Морије “Ребека“ који 
је широм света прославио Алфред Хичкок снимивши истоимени филм, 
који и данас сматрамо ремек делом светске кинематографије. Музику 
и оркестрацију написао је Силвестер Левај, либрето и стихове урадио 
је Мајкл Кунц. Уметничка екипа: редитељ Небојша Брадић  и диригент 
Ђорђе Станковић, дочарала  је причу о богатом Енглезу Максу де Винтеру 
и његовој новој и младој супрузи, као и Мрс. Денверс,  домаћици замка 
– “газдарици дворца”, које све прогони дух Максове прве супруге Ребеке 
у злослутном дворцу Мендерлеју. Улоге тумаче: Иван Босиљчић, Зафир 
Хаџиманов, Катарина Гојковић, Наташа Марковић, Дејан Луткић, Жарко 
Степанов, Душица Новаковић, Зоран Лековић, Горан Даничић и две младе, 
нежне хероине које тумаче младу Мрс. Де Винтер, Бранислава Подрумац и 
Снежана Јеремић. Сценографија Герослав Зарић, костим Маја Недељковић 
Давидовац, кореограф Вера Обрадовић. 
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норцев  је хотел који има историју 
дугу већ двадесетак година и 
који је готово потпуно уништен 

након бомбардовања 1999.године.Сада 
је ово новоизграђени хотел са три звез-
дице који се налази на Фрушкој гори 
на надморској висини од  506 метара. 
Објекат је удаљен 20 км од Новог Сада, 
на само 4 км од Иришког венца и 65 км 
од Београда. Овај објекат Електровојво-
дине, од недавно је доступан и трећим 
лицима. Cвојим положајем, складним 
архитектонским изгледом, ca дивним 
погледом на околину представља заис-
та праву туристичку оазу. Окружен је 
раскошном шумом која пружа изузет-
не услове за активан одмор у приро-
ди. Такође велика атракција је и бли-
зина фрушкогорских манастира, која 
чини хотел још привлачнијим. Поред 
рекреације, хотел представља идеално 
место за конгресни туризам, јер рас-
полаже са конгресном двораном капа-
цитета 250 места, салом за састанке са 
34 места и кабинетом за стручну обуку. 
Хотел нуди богат избор јела национал-
не и интернационалне кухиње. У пону-
ди су различити специјалитети куће, 
вегетаријанска јела, посни специјали-
тети и кошер- мени, уз широк избор 

пића и врхунску услугу.  Хотел има  пет 
aпартмана и 39 соба и све поседују теле-
фон и телевизор. Услуге смештаја су на 
бази ноћења са доручком, полупанси-
она и пансиона. Поред услуге смештаја 
са ноћењем, хотел нуди и услугу днев-
ног боравка, који се издаје у периоду од 
12.00 до 18.00 часова. „Норцев“, у скло-
пу боравка нуди низ активности као сто 
су  посете фрушкогорским  манастири-
ма, вожње властитим бродићем по Ду-

наву, посматрање птица по уређеним 
локалитетима, све врсте пикника, по-
сете Новом Саду и околини са власти-
тим аутобуским превозом, као и пешач-
ке туре по Националном парку Фрушка 
гора. Нуде се богати садржаји за одмор 
и релаксацију попут сауне, теретане, 
затвореног базена са терасом, затворе-
ног простора за стони тенис, аперитив 
бар, ТВ сала, читаоница, шах, пикадо, 
билијар.Од скоро, новина у хотелу су  
масаже и спа пакети. Цене масажа се 
крећу, у зависности од времена трајања 
и типа масаже, од 900 динара до 1800 
динара. Можете се одлучити за релакс 
масажу, ароматерапијску, антистрес, 
рефлексологију стопала, масажу чоко-
ладом, спортску масажу... Заиста богат 
избор.Промо спа пакет као још једна 
нова услуга обухвата, по једној цени:  
изабрану пансионску услугу, једну ма-
сажу, коришћење базена, сауне, тере-
тане и стоног тениса. Цене су по особи, 
у зависности од типа смештаја и услу-
гa које гост користи, између 3.350 ди-
нара до 4.990 динара. Ове новине чине 
понуду хотела још богатијом и разно-
врснијом. За раднике Електровојводи-
не постоји попуст од 50% на пансионске 
услуге и на храну у хотелу. Остаје још да 
дођете и проверите!

И. М.

РАЗНОЛИКА ПОНУДА ХОТЕЛА НОРЦЕВ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
ТУРИ

ЗАМ

Хотел норцев на иришком венцу, у својој понуди, има широк спектар различитих 
понуда, као што су: посете фрушкогорским  манастирима, уoквиру хотела богатe 
садржајe за одмор и релаксацију попут сауне, теретане, затвореног базена са 
терасом

Дођите и уверите се

БРОЈ 477   фебруар 2013



мајци за осми март

срећан осми март
За мајке за жене
За наше љубљене
За њихов празник
Поздраве вам шаљем
од неба и даље.

Често ухватим себе
како кроз маглу сећања
осетим мирис мајчиног
кувања.

Често ухватим себе
како кроз прозор маште
Провири тихо ко сена
глава моје мајке, снена

Често ухватим себе
како кроз шапат ветра
и хук сове
мене мајка зове.

Често ухватим себе
да сањам, како
кроз облаке летим
и тада,
и тада се
тебе мајко сетим.

 

аутор песме је колегиница милка Пилиповић из Oгранка ед „нови сад“. Верујем да има још оних који имају 

дара за казивање и записивање лепих стихова.

све који имају мотива, афинитета и жељу да и други прочитају њихове стихове, позивамо да се јаве 

редакцији листа „еВ“ и, да тако, постану наши сарадници.

редакција листа “еВ”


