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Друштвена одговорност на делу
У више од пола века постојања и рада Електро-

војводине, генерације одличних инжењера, доајена 
струке а и свих запослених, подигло је ниво квалите-
та рада овог предузећа на висок ниво. Електровојво-
дина данас важи за респектибилног привредног 
субјекта, пожељног послодавца и доброг пословног 
партнера. Са становишта развоја, Електровојводина 
је већ годинама највећи инвеститор у инфраструк-
туру, чиме се даје кредибилитет за даље економско 
развијање овог простора.

Електровојводина је последњих месеци реализова-
ла неколико значајних пројеката, а само током феб-
руара и марта показала друштвену одговорност о 
неколико значајних тема. Недавно је пуштена у рад 
трафостаница 110/20 kV „Инђија 2“, у коју је уложено 
око два милиона евра, при чему је само Електровојво-
дина уложила 800 хиљада евра, а њеном изградњом 
побољшаће се квалитет напајања и стабилност мре-
же, смањити губици у преношењу електричне енер-
гије и створити услови за квалитетно и поуздано на-
пајање постојећих и будућих производних погона у 
североисточној радној зони Инђије. Затим, као до-
маћини манифестације за сарадњу и запошљавање 
стипендиста Фонда за младе таленте РС, препозна-
та је одговорност за пружање могућности обављања 
професионалне праксе за младе талентоване кадро-
ве електроструке, па и могућност њиховог каснијег 
запошљавања. У складу са овим опредељењем, поче-
тком априла Електровојводина је, по успешно завр-
шеном приправничком стажу, потписала уговоре о 
раду на неодређено време са 10 најбољих, изабраних 
на јавном конкурсу Електропривреде Србије. Исто 
тако, у Електровојводини је, скоро, одржан саста-
нак директора Друштва са породицама настрадалих 
радника, при чему је наглашено да ће Електровојво-
дина увек водити рачуна о породицама настрадалих 
радника.

Наравно, не изостају ни напори на реализовању те-
кућих приоритетних послова: успешним припрема-
ма за предстојеће ремонте, бољој реализацији нап-
лате потраживања, бољим резултатима на смањењу 
губитака, напори на побољшању позиције унутар 
ЕПС-а, побољшању услуга купцима, унапређењу по-
словања на свим нивоима, али и сталну бригу за заш-
титу најдрагоценијег ресурса, а то је људски живот.

Електровојводина има и знање и одлучност и 
стручност да то и постигне.

М. Шијан
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влада Републике Србије је на седници, одржаној 28. марта, именовала нове чланове Управног 
одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”. За председника УО изабран је досадашњи 
председник УО др Аца Марковић. За чланове испред оснивача именовани су Александар Јокић, 

Јелена Матејић, Радослав Комленовић, Андрија Вукашиновић, Радмило Тодосијевић и Драган Радоје-
вић, док су испред запослених изабрани Зорана Стојковић, Милан Ђорђевић, Слободан Кујовић и 
Зоран Рајовић.

За заменика председника именована је Зорана Стојковић, члан УО.
Приредио: М. Ш.

в лада Републике Србије доне-
ла је 28. фебруара 2013. го-
дине, на предлог Министар-

ства енергетике, развоја и заштите 
животне средине, Закључак о при-
хватању Извештаја о потреби фак-
тичког преузимања, односно пре-
даје објеката, опреме и постројења 
између јавних предузећа „Елек-
тромрежа Србије“ и „Електропри-
вреда Србије“, сагласно Закону о 
енергетици, којим је дефинисана 
обавеза разграничења управљања 
и надлежности између оператора 
преносног и дистрибутивног сис-
тема. 

Истовремено, Влада је задужи-
ла пословодства ових двеју компа-
нија да донесу одговарајуће одлу-
ке којима се на Републику Србију 
преноси уписано право коришћења 
или евентуално право власништва 
над објектима о којим је реч. Та 
обавеза произлази из Закона о јав-
ној својини, јер је њиме регулиса-
но да су мреже добра од општег ин-
тереса. Стога је Влада истим овим 
закључком задужила Министар-
ство енергетике да, после при-
мопредаје „стодесетки“ и осталих 
припадајућих објеката на 110-ки-
ловолтном напону, припреми акт о 
давању на управљање и коришћење 
ових објеката у складу са Законом 
о јавној својини. На основу тога ус-

кладиће се стање у јавним књига-
ма, односно фактичко стање са од-
редбама Закона о јавној својини. 

После примопредаје, а у складу 
са Законом о енергетици, дистри-
бутивни систем у Републици Ср-
бији, обухватаће, поред средњена-
понских и нисконапонских мрежа 
и постројења, и готово (изузев да-
лековода) целокупну инфраструк-
туру на 110-киловолтном напону. 
У Извештају је, између осталог, на-
ведено да дистрибутивни систем 
на високом напону обухвата дале-
ководна и спојна поља 110 kV, са-
бирнице 110 kV и трансформаторе 
110/x kV с припадајућим трафо-
пољима у постројењима 110/x kV. 
Све то биће предмет преузимања 
односно предаје објеката, а списко-
ве објеката који се преузимају/пре-
дају заједнички су припремила оба 
предузећа. 

Јавна предузећа ЕМС и ЕПС оба-
везана су да, осим списка објека-
та, утврде и број запослених у ЈП 
ЕМС-у који раде у експлоатацији 
трансформаторских станица 110/x 
kV, којима с даном предаје објеката 
престаје радни однос у ЈП ЕМС. У 
досадашњим активностима ЕМС и 
ЕПС су се договорили да одређени 
број запослених на овим ТС преуз-
ме ЈП ЕПС.

Приредио : М. Ш.

ОДЛУКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О
Д

Л
УК

E

Именован нови УО ЈП ЕПС

Прихваћена примопредаја 
„стодесетки“
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И
З ЕП

С-а
СЕМИНАР „БЕЗБЕДНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ“

унапређење безбедности и здра-
вља на раду у „Електропривреди 
Србије“ један је од најважнијих 

приоритета, a од 16. до 19. априла орга-
низовани су дводневни семинари „Без-
бедност на првом месту“ за чланове 
пословодства ЈП ЕПС и директоре при-
вредних друштава. 

Четвородневни Семинар у организа-
цији компаније „Lafarge BFC group”, одр-
жан је у хотелу „Цептор“ у Андревљу и 
првој дводневној обуци присуствова-
ли су Александар Обрадовић, в.д. гене-
ралног директора ЈП „Електропривреда 
Србије“, чланови пословодства ЈП ЕПС 
и директори ПД. 

Циљ семинара је да се кроз предста-
вљање успешних пракси групе „Lafarge 
Srbija“, радионице и заједничке диску-
сије допринесе развоју менаџмента у 
области безбедности и здравља на раду. 
Обука укључује и обилазак фабрике це-
мента у Беочину, стручне презентације 
које се односе на специфичне теме, ме-
тоде и алате који обезбеђују квалитет-
ну и ефикасну политику безбедности 
и здравља на раду. „Lafarge BFC“ је од 
2008. године члан Клуба најбезбеднијих 
фабрика у групи „Lafarge“, што је дос-
тигнуто доследном применом политике 
и стандарда безбедности и здравља на 
раду. 

Учесници су се сложили да акценат 
мора да се стави на безбедност на раду, 

као и да се усаврше знања на успешним 
примерима и да се прихвати директна 
одговорност, јер од тога зависи и ре-
путација компаније. Костин Борк, ди-
ректор „Lafarge Srbija“, захвалио се на 
прилици да знање пренесе једној вели-
кој компанији попут „Електропривреде 
Србије“. 

- Не бих да причам о законским про-
писима и осталим техничким детаљи-
ма. Желим да нагласим три ствари бит-
не за развој безбедности и здравља на 
раду: морате безбедност да ставите на 
прво место у вашој компанији - и то не 
на зиду, већ да убедите све око вас да је 
то заиста битно, морате имати осећај 

одговорности и дати пример да безбед-
ност мора да буде један од услова да би 
неко радио у вашој компанији - рекао 
је Борк.

Синиша Маухар, технички директор 
„Lafarge Srbija“, истакао је да принцип 
континуалног побољшања мора бити 
осетан у компанији и да је безбедност 
и здравље на раду стратешки приори-
тет.

- Ако је безбедност и здравље на раду 
стратешки приоритет, онда је приори-
тет за све. Процедуре се морају пошто-
вати и као што постоје бонуси, морају 
постојати и казне - рекао је Маухар.

Приредио: М. Ш.

енергетски сектор сада има ја-
сан и модеран законодавни 
оквир и постављени су основ-

ни правци енергетске политике у 
Србији, а најважнији приоритет је 
повећање енергетске безбедности 
– рекла је др Зорана Михајловић, 
министарка енергетике, развоја и 
заштите животне средине, на Биз-
нис форуму на Копаонику. Ового-
дишњи 20. јубиларни форум, одр-
жан је од 12. до 15. марта и окупио 

више од 500 учесника – представ-
ника државе, привреде, међународ-
них институција и академске зајед-
нице.

Министарка енергетике је као 
приоритете истакла и отварање и 
развој тржишта електричне енер-
гије, изградњу нових капацитета, 
окретање ка „зеленој“ економији и 
повећање енергетске ефикасности.

-Почиње се са корпоратизацијом 
„Електропривреде Србије“, што 

подразумева читав спектар про-
мена, од законодавне регулати-
ве до пословне праксе. Циљ је да 
буде конкурентна компанија када 
се појаве други играчи на тржишту 
и да може да издржи конкуренцију 
и буде играч, а не монополиста – 
објаснила је Зорана Михајловић 
и нагласила да се све помера спо-
ро што је нормално када се уводи 
потпуна промена управљања.

Преузето из листа „Колубара“

Циљ семинара је да се кроз представљање успешних пракси, радионица и заједничке 
дискусије допринесе развоју менаџмента у области безбедности и здравља на раду

Стратешки приоритет услов за успех 

Ефикасан и модеран ЕПС
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у Инђији је 18. марта ове годи-
не пуштена у рад трафостаница 
„Инђија 2“, капацитета 110/20 кV, 

а изграђена је због пораста потрошње 
струје и прикључења нових корисника 
у североисточној индустријској зони 
Инђије. У овај пројекат Електровојво-
дина је уложила око 800.000 евра , док је 
из кредита Светске банке финансирано 
око 1,2 милиона евра. 

Свечаном отварању су поред домаћи-
на, представника Електровојводине, 
присуствовали проф. др Зорана Ми-
хајловић, министарка енергетике, раз-
воја и заштите животне средине, др Аца 
Марковић, председник Управног одбо-
ра ЕПС-а, Никола Петровић, генерални 
директор ЈП „Електромреже Србије“, 
Наташа Павићевић Бајић, покрајинска 
секретарка за енергетику и минералне 
сировине, Loup J. Brefort, шеф Канцела-
рије Светске банке за Србију и предста-
вници локалне самоуправе. 

Министарка Михајловић је истакла 
да у Србији постоји доста проблема 
са губицима струје на дистрибутивној 
мрежи због чега ће приоритет у елек-
троенергетском сектору бити смањење 
губитака кроз изградњу нових тра-
фостаница и промену бројила. Та-
кође је изјавила да се у протеклом пе-
риоду много говорило о плановима за 
смањење губитака струје, у шта спада 
и крађа електричне енергије, али да се 
није на томе много урадило, истакав-
ши да изградња оваквих трафостаница 
показује да то може много боље и ефи-
касније да се ради и нагласила да је до-
бро што се овакви пројекти остварују, 
јер је то доказ да се повећава потрошња 
струје, што указује на економски разви-
так. 

Директор ПД „Електровојводина“ 
Срђан Кружевић подсетио је да је из-
градња трафостанице „Инђија 2“ по-
чела 2007. године и изразио очекивање 
да ће се таква постројења убудуће брже 

градити. Такође је истакао да ће тра-
фостаница „Инђија 2“ омогућити ши-
рење производних капацитета у рад-
ним зонама у Инђији, отварање нових 
радних места и сигурније снабдевање 
грађана електричном енергијом. 

Директор ЈП „Електромреже Србије“ 
Никола Петровић, најавио је да то пре-
дузеће ове године планира да уложи 
око 50 милиона евра у изградњу нових 
трафостаница и далековода. JП „Елек-
тромреже Србије“ је изградила нови 
далековод дужине шест километара од 

постојећег далековода Инђија - Стара 
Пазова до трафостанице „Инђија 2“, у 
који је уложено око 900.000 евра.

Шеф Канцеларије Светске банке за 
Србију Loup Ј. Brefort истакао је да ће 
та финансијска институција у наред-
них 18 месеци у Србију инвестирати 
око 200 милиона евра и изразио очеки-
вање да ће део тог новца бити уложен 
у електроенергетски сектор и пројекте 
везане за смањење губитака електри-
чне енергије. 

И. М.

ПУШТЕНА У РАД ТРАФОСТАНИЦА 110/20 КV „ИНЂИЈА 2“

у трафостаницу 110/20 kV „инђија 2“ уложено је око два милиона евра, а њеном 
изградњом побољшаће се квалитет напајања и стабилност мреже, смањити губици 
у преношењу електричне енергије и створити квалитетно и поуздано напајање 
електричном енергијом постојећих и будућих производних погона у североисточној 
радној зони инђије

Смањење губитака - приоритет

а
К

ТУ
ЕЛ

Н
О

Никола Петровић, министарка проф. др Зорана Михајловић и Срђан Кружевић

l ИспоручИоцИ опреме И ИзвођачИ радова

Део опреме у трафостаници кредитирала је Светска банка, Компанија 
„АББ“ доо Београд је испоручила високонапонску и средњенапонску 
опрему, а енергетски трансформатор 110/20 кV је допремила и монтирала 
фабрика „Колектор Етра“ из Љубљане. Заштитну управљачку опрему 
и опрему за даљинско управљање је испоручила фирма „Енел ПС“ из 
Београда. Грађевинске и електромонтажне радове финансирала је из 
сопствених средстава Електровојводина. Грађевински радови поверени 
су „Best izgradnji“ доо из Новог Сада, а електричну монтажу обавила је 
„Енерготехника-Јужна Бачка“ доо, такође из Новог Сада.         И.М.
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АНАЛИЗА ПОГОНСКЕ СПРЕМНОСТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

квалитет испоруке електричне 
енергије (ЕЕ) пратимо мерењем 
испоручених електричних вели-

чина, њихову изобличеност (утицај ви-
ших хармоника и сл.) и утицај фликера 
(врло брзих промена напона). Конти-
нуитет испоруке је свакако најважнији 
квалитет испоруке ЕЕ, који каракте-
ришемо коефицијентима поузданости 
(КП), односно погонском спремно-
шћу. КП пратимо погонску спремност 
мреже по напонским нивоима, по тра-
фостаницама а такође и по елементима 
електричног система.Ово сазнајемо од 
Павела Зиме, директора Дирекције за 
управљање у Електровојводини. 

- Агенција за енергетику Републи-
ке Србије прописала је начин праћења 
погонске спремности а на основу тога у 
Електровојводини прорачунавамо ко-
ефицијенте: SAIDI (просечно трајање 
прекида напајања, минута по потроша-
чу), SAIFI (просечна учестаност пре-
кида напајања, испада по потрошачу), 
CAIDI (просечно трајање једног испа-
лог потрошача, минута по испаду), и 
ENS (укупна неиспоручена енергија). 
Ова метода праћења квалитета испо-
руке ЕЕ је у свету уобичајена. То су па-
раметри које пратимо и видимо успеш-
ност и погонску спремност на нивоу 
огранака и укупно, за Електровојво-
дину. На побољшање погонске спрем-
ности утичемо високим процентом ре-
визија објеката свих напонских нивоа, 
степеном и квалитетом ремоната и ви-
сином уложених средстава. Улажемо у 
мрежу, објекте и опрему, по приорите-
ту - каже директор Зима.

Последњих година Електровојво-
дина је уложила доста средстава у на-
бавку висококвалитене опреме за 
ревизију објеката и опремe (термови-
зијске камере, анализаторе трафоуља, 
уређаје за погонско испитивање опре-
ме, снимање квалитета испоручене ЕЕ 
и сл.). На овакав начин се, објашњава 
наш саговорник, превентивно откри-
вају предхаваријска стања опреме, која 
се или интервентно или при ремонту 
превентивно замењује или доводи у 

исправно стање. Тако се избегавају ха-
варије, већи утошак средстава и дужи 
испади снабдевања наших купаца. Сте-
пен реализације ремоната је врло ви-
сок, а то се рефлектује на побољшање 
параметара поузданости и повећање 
погонске спремности мреже и ТС. 
Улагање у мрежу обавља се ремонти-
ма, кроз редовно и инвестиционо одр-
жавање мреже, инвестицијама у нове 
објекте и ревитализацијом постојећих.
На овакав начин се систематски за-
мењују елементи који често отказују, 
изазивају веће хаварије и застоје у ис-
поруци ЕЕ. Врло интезивно се улаже у 
модернизацију даљинског управљања 
на високом и средњем напону, наба-
вља се опрема за брзо проналажење 
квара, елементи за елиминацију мре-
же у квару (реклозери), модерне ТС 
на средњем напону са минималним 
одржавањем (РМУ). На овакав начин 
смањује се дужина времена без напо-
на код купаца. Све ово је подржано 
модерним дигиталним телекомуника-
цијама и најмодернијим рачунарима 
и брзим преносом информацијa.Ин-
тензивним улагањем у мрежу, параме-
три поузданости задњих година имају 
тенденцију побољшања. Очигледна је 
корелација између висине уложених 
средстава и повећања погонске спрем-
ности.Тенденција побољшана испору-
ке ЕЕ и погонске поузданости је више 

него очигледна: број испада у 2010. го-
дини износио је 5061, у 2011. години 
3320, а у 2012. години 3535. Просечно 
трајање прекида напајања у 2010. го-
дини је 540 минута по купцу, у 2011. 
години је 264, у 2012. години 282 ми-
нута.Просечна учестаност испада по 
купцу у 2010. износи 7,96 у 2011. је 4,96 
у 2012. је 5,17. Просечно трајање једног 
испалог купца је у 2010. години је 67,8 
у 2011 је 53,2 у 2012. је 54,5.

У одржавање се последњих година 
улаже преко милијарду, а 2012. и 2013. 
године биће уложено по 1,4 милијарде 
динара, од тога у мрежу и ЕЕО - 1,15 
милијарди. Оваква, а пре свега улагања 
по приоритету, рефлектује се на по-
бољшање квалитета испоруке. Ако се 
настави овај тренд, приближићемо, по 
квалитету испоруке, нашу мрежу нај-
бољим европским мрежама. Наш Те-
хнички стручни савет, својим одлука-
ма, усмерава правце одржавања мреже 
и њене модернизације, а светски трен-
дови технолошког развоја у домену 
електроенергетике, у делу ЕД опреме, 
се прате и примењују. Анализирајући 
параметре поузданости, уочавамо по-
бољшање погонске спремности. При-
метно је уједначавање огранака: по-
ређењем параметара поузданости, 
побољшања квалитета испоруке и - 
погонске спремности. 

М. Ч.

на побољшање погонске спремности утиче се високим процентом ревизија објеката 
свих напонских нивоа, степеном и квалитетом ремоната и висином уложених 
средстава

Ка квалитету европских мрежа
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у ПД “Електровојводина” доо Нови 
Сад, половином фебруара 2013. 
године, директор Друштва Срђан 

Кружевић, разговарао је са члановима 
породица настрадалих радника Електро-
војводине. Састанку су присуствовали и 
Јелена Стојановић, саветница директора 

Друштва и Владимир Пребирачевић, ру-
ководилац Сектора за људске ресурсе у 
Дирекцији за корпоративне послове.

- Мислим да је обавеза било ког преду-
зећа, посебно Електровојводине, да води 
рачуна о својим запосленима и њиховим 
породицама, а такође и о породицама 

оних који су, нажалост, трагично настра-
дали како на послу, тако и ван посла - ре-
као је директор Кружевић.

Директор Друштва је додао да добија 
много дописа од породица страдалих 
радника и да је желеo кроз разговор да по-
могне у свему што је у његовој моћи. Он 
је, такође, изјавио да ће „Eлектровојводи-
на“ као компанија, увек водити рачуна о 
породицама настрадалих радника.

На састанку се могло чути мноштво 
тужних прича, много трагедија оних који 
су остали без родитеља или супружника 
и велика воља и жеља директора Круже-
вића да им се изађе у сусрет, било у виду 
радног места, стипендије или помоћи у 
општинама у којима живе.

И. М.

овом скупу присуствовали су пред-
ставници Покрајинског омбуд-
смана, који је као институција још 

пре 3 године усвојио поменуте принципе, 
а које су Уједињене нације покренуле на 
глобалном нивоу, под слоганом “Равноп-
равност значи успешно пословање“.

У име „Електровојводине“ све присутне 
поздравио је заменик директора Друштва, 
др Петар Загорчић и изразио велико за-
довољство што је ово прво предузеће на 

подручју Војводине које је приступило јед-
ном овако значајном пројекту.Истакао је 
да жене чине 25 одсто запослених у преду-
зећу и да их је велики број на руководећим 
местима. 

Присутнима се, потом, обратила заме-
ница покрајинског омбудсмана, Даница 
Тодоров, која је истакла да је радује што 
ће се потписивањем и усвајањем овог до-
кумента, озваничити да „равноправност 
значи успешно пословање“. То значи да 

ће се поштовати седам важних принципа 
оснаживања жена, чија је суштина поред 
изједначавања у послу са супротним по-
лом и уважавање постигнутих резултата и 
адекватно награђивање.

-Ово се поклапа и са предстојећим праз-
ником жена 8. мартом, па је задовољство 
да се Принципи равноправности као до-
кумент данас озваниче и у Електровојво-
дини - истакла је програмска менаџерка 
агенције Уједињених нација, Асја Варба-
нова.

Она је скренула пажњу да у Србији пре-
ко педесет одсто радно активних жена 
није у радном односу или не обавља адек-
ватан посао. С друге стране, Асја Варбано-
ва запазила је да код нас у овом моменту 
сарађују две различите инстанце: Елек-
тровојводина и Покрајински омбудсман, а 
у истом циљу: остваривању равноправно-
сти и поштовању принципа оснаживања 
жена.

Ј. Р.

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ СА ПОРОДИЦАМА НАСТРАДАЛИХ РАДНИКА

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОТПИСАЛА ПРИНЦИПЕ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА
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електровојводина као компанија ће увек водити рачуна о породицама настрадалих 
радника. на састанку се могло чути мноштво тужних прича оних који су остали без 
својих најближих 

пд „Eлектровојводина“ доо нови сад потписала је, почетком марта, принципе 
оснаживања жена и тако постала прва компанија у војводини која се обавезала на 
поштовање равноправности полова

Помоћ породицама настрадалих

Родна равноправност

Директор Кружевић у разговору са породицама настрадалих радника
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА 10 ПРИПРАВНИКА 

оглас „110 најбољих“ објављен 
је као оглас на нивоу ЕПС-а, 
31.12.2011. године. Конкурс 

је био расписан за 10 радних места у 
ПД Електровојводина, а пријавило се 
укупно 2.516 кандидата. Критеријуми 
за конкурс били су: просечна оцена на 
студијама изнад 8.00, дужина студи-
рања до седам година, старост кандида-
та до 30 година и за електроинжењере 
„смер енергетика“. Кандидати су такође 
прошли кроз проверу знања из области 
информатике и знања енглеског језика. 

На свечаном пријему, у име Електро-
војводине младим академцима обрати-
ли су се директор Друштва Срђан Кру-
жевић који је заједно са њима потписао 
уговоре о раду на неодређено време и 
државни секретар Министарства омла-
дине и спорта Ненад Боровчанин. 

На свечаности уручивања уговора 
директор Друштва Срђан Кружевић 
свим кандидатима пожелео je добро-
дошлицу и сваком кандидату поједи-
начно уручио уговор. На питање ди-
ректора како су се снашли у предузећу, 
приправница Сања Крнета одговори-
ла је да је веома задовољна пријемом 
и функционисањем предузећа, а Горан 
Томић који долази из Панчева, рекао 
је да је задовољан својим радом, као и 

радом фирме, јер је прошао кроз више 
сектора, али му се највише допао начин 
рада Сектора мерења и заштите.

Директор Друштва је истакао, да је 
императив за Електровојводину от-
варање нових радних места и да оно 
што за њих мора бити приоритет, јесте 
стварање породице и да се из те поро-
дице роде деца јер је то обавеза младих 
људи према друштву, као што је оба-
веза друштва према њима да им обез-
беди услове да остану да живе и раде 
ту где су рођени. - Привилегија је за-
послити младог човека и мислим да је 
велика обавеза свих директора у Ср-
бији и у приватном и у друштвеном 
сектору да отварају нова радна места, 
да сачувају младост Србије која тре-

ба да остане да живи и ради у Србији, 
где је школована и рођена, а не да нашу 
памет експлоатишу у свету. Ја се вама 
захваљујем што сте одабрали Електро-
војводину као компанију којој ћете по-
дарити све оно што сте научили у жи-
воту, обећавам вам фер и коректан 
однос, а вас молим да се према својим 
обавезама врло одговорно односите и 
да ваше радне задатке испуњавате она-
ко како сте то радили и до сада - рекао 
је директор Кружевић. 

Младим талентима обратио се и др-
жавни секретар Министарства омла-
дине и спорта Ненад Боровчанин, при 
чему је истакао да је добро да увек буде 
повода за овакве манифестације као и 
да се пре свега даје шанса младим љу-
дима који желе да започну нову карије-
ру, нови живот. Он је, такође, истакао 
да се у 21. веку чини да је без посла сва-
ком човеку ускраћено да остварује своје 
снове и управо податак да у Србији ско-
ро 300.000 младих људи нема посао, од 
укупно 700.000 незапослених је велики 
проблем са којим треба да се суочимо и 
да га што пре решимо, као што то ради 
Електровојводина и директор Друштва 
Срђан Кружевић. Боровчанин је, та-
кође, изразио наду да ће се, из дана у 
дан, стварати фирме које ће бити од-
говорне и које ће запошљавати младе 
људе.

М. К.

почетком априла, у електровојводини је уприличен свечани пријем 10 приправника 
изабраних на јавном конкурсу електропривреде србије под слоганом „110 најбољих“ 
и са њима, по успешно завршеном приправничком стажу потписани уговори о раду на 
неодређено време

Електровојводина подиже 
квалитет кадрова 
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Директор Електровојводине Срђан Кружевић уручује уговоре о раду

Млади кадрови Електровојводине



крађа имовине Електровојводи-
не на широком простору конзу-
ма овог Привредног друштва ЈП 

ЕПС-а, нарочито на електроенергет-
ским објектима (ЕЕО), и поред појача-
них мера надлежних служби, из године 
у годину прогресивно расте по обиму и 
вредности, и то у вишемилионским из-
носима.

Не помажу много ни редовни из-
вештаји, кривичне пријаве, апели, упо-
зорења, саопштења о томе да лопови на 
тај начин директно угрожавају и сопс-
твене и животе других грађана, онемо-
гућавају редовно и непрекидно снабде-
вање свих купаца електричне енергије, 
нити да се тако наносе огромне штете 
Друштву, а крадљивцима те високори-
зичне крађе доносе практично мини-
малну добит. 

Према анализама и подацима одго-
ворних лица из Службе за опште и ор-
ганизационе послове, односно за од-
брану и физичко-техничко обезбеђење 
у Дирекцији за корпоративне послове 
Управе и из свих огранака, може се оче-
кивати да ће имовина Електровојводи-
не и даље бити на жестоком „удару“, па 
ће бити још сложенији задатак струч-
них служби и свих других који се баве 
заштитом имовине - ради спречавања 
и онемогућавања њеног отуђења из 
Друштва. То никако неће бити једнос-
тавно, с обзиром на актуелну економ-
ску ситуацију, релативно благу казне-
ну правосудну политику у вези са овим 
кривичним делима, а можда и због 
чињеница о незавидном социјалном и 

материјалном стању већине извршила-
ца.

Ево и неколико алармантних подата-
ка. У 2011. години збирно је са ЕЕО ук-
радена имовина Друштва вредна више 
од 39, у 2012. штета је била већа од 44,5 
милиона динара, а крађе се – наста-
вљају. 

Како је недавно саопштено из зрења-
нинског Основног јавног тужилаштва, 
само једна од „екипа“, шесторо младића 
из Бачког Градишта и Чуруга, од новем-
бра прошле до 26. јануара ове године, 
у девет наврата, аутом је долазила до 
далековода у атару Новог Бечеја и Но-
вог Милошева и са далековода Елек-
тровојводине исекла и однела бакарну 
ужад вредну 15,7 милиона. Полиција је 
ухапсила четворо окривљених, а двоји-
ца су тада још били у бекству. 

А ако се погледају подаци само из 
ове године (20-26. јануар), види се да 
је, на том подручју, украдена имовина 
Друштва, вредна више од 4,4 милиона 
динара.

Краде се готово све, за шта лопо-
ви мисле да неком могу да „увале“: на 
трафостаницама, разни проводници, 
бакарне шине, бројила, радио-стани-
це... Конкретније, рецимо на подручју 
Огранка ЕД „Зрењанин“, у протеклој 
години крадени су бронзани при-
кључци за уземљење, уземљење опре-

ме у ТС „Кикинда 1“, у ТС „Зрењанин 
4“ (у три наврата, у јануару и у марту), 
у ТС „Кикинда 2“, у ТС 110/20 „Нови 
Бечеј“... Или, у ЕД „Суботица“: крађе у 
СТС „Павловци (два пута), 26, 660, у ТС 
110/x kV Наумићево, у СТС Сента-Бо-
гараш, каблова у СТС 1,3,7, у СТС По-
вртар, у Кањижи, на СТС 13 Чока... У 
Огранку ЕД „Нови Сад“ украдени су, у 
више наврата, проводници на ДВ 35 kV, 
Нови Бечеј, на успонском, па на 20 kV 
воду, проводник са 35 kV са ДВ Ж. Ми-
ни-Црпка, кабла 20 kV сета са ТС 20/0,4 
kV Зрењанински пут-Нови Сад, поку-
шана је крађа енергетског кабла на СТС 
на СТС „Ченејски салаш“, бројне крађе 
водова, оштећења опреме, сабирница, 
трансформатора, монитора (Беочин, 
Стари Лединци, Темерин, Бачки Јарак, 
Зрењанински пут, Футог)...

У прошлој години, као и раније, кра-
ло се на подручјима свих огранака, а 
– као што се види - по вредности имо-
вине, највише на подручју Огранка ЕД 
„Зрењанин“, „Нови Сад“, „Суботица“.

М. Ч.
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И ПОРЕД ПОЈАЧАНИХ МЕРА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ, ПРОГРЕСИВНО РАСТЕ БРОЈ И ВРЕДНОСТ КРАЂА ИМОВИНЕ

само једна „екипа“, шесторка из бачког Градишта и Чуруга, за 2-3 месеца, у атару 
новог бечеја, покрала бакарну ужад вредну 15,7 милиона динара. електровојводина 
у 2012. години оштећена за укупно 44,5 милиона, а крађе се настављају

Опасност и штете велике, 
добит малаОШ
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у Огранку ЕД „Сремска Митрови-
ца“ у току прошле године, успеш-
но је решено питање поузданости 

напајања пограничних места Вишњиће-
ва, Босута и Сремске Раче. Дуги низ го-
дина поузданост напајања конзумног 
подручја ТС 35/10 kV „Босут“, снаге 1.6 
MVA, била је на незавидном нивоу. Чес-
то су се дешавали нежељени испади. У 
Електродистрибуцији су били одлучни 
да тај проблем реше, пошто је проблем 
постајао све већи. Најпре је, пре неко-
лико година, сређена стара и дотрајала 
мрежа 10 kV, што није било довољно да 
купци овога подручја имају контину-
ирано снабдевање електричном енер-
гијом. Требало је извести додатне ра-
дове на далеководу 35 kV од ТС 110/20 
kV “СМ 3“ до ТС 35/10 kV „Босут“ да 
би се решили проблеми. Међутим, као 
и често пута, ограничавајући фактор у 
решавању проблема био је недостатак 
финансијских средстава.

-Полазећи од позитивних искустава 
других, а након сазнања о квалитету и 
цени композитних изолатора, који су и 
до три пута јефтинији од одговарајућих 
порцеланских, затражена је сагласност 
од Управе за уградњу предметних из-
олатора на далеководу 35 kV којим се 
напаја ТС 35/10 kV „Босут“. У Плану 
инвестиционог одржавања за 2012. го-
дину, на тој позицији је било планира-

но око 4 милиона динара, што је више 
него скромно да би се нешто озбиљније 
урадило на далеководу дужине око 18 
километара. До тог тренутка постојало 
је одобрење да се композитни изолато-
ри могу користити само на напонском 
нивоу 20 kV – истиче инжењер Сарић. 
По добијању сагласности, почетком 
прошле године, сачињен је пројект-
ни задатак а Сектор за пројектовање 

је кренуо са израдом Идејног пројекта 
инвестиционог одржавања. Сама изра-
да пројекта је захтевала снимање про-
фила постојећег далековода са глава-
ма свих стубова на предвиђеном делу 
трасе. Снимање је трајало дуго пошто 
је терен где се простире далековод дос-
та неприступачан, мочваран и са пуно 
влаге због близине реке Саве, а у ле-
тњим месецима и са много атмосфер-
ских пражњења.

Најосетљивији део реализације овог 
посла одвијао се у другој половини 
прошле године, када је било потребно 
убедити купце електричне енергије три 
погранична места и представнике мес-
них заједница због црпних станица које 
служе за одбрану од поплава, да ће због 
решавања питања трајног снабдевања 
услед радова остајати данима без на-
пајања електричном енергијом, пошто 
нема алтернативног правца напајања за 
овај конзум.

 – Од извођача смо захтевали да по-
већа број извршилаца како би радо-
ви били што пре завршени а од купа-
ца да имају разумевања и стрпљења. У 
ту сврху користили смо локална сред-
ства јавног информисања, писали до-
писе месним заједницама и организо-
вали састанке са руководствима месних 
заједница, лепили плакате, да би инфо-
рмисали грађане о нестанку електричне 
енергије због радова на мрежи – нагла-
шава Сарић. – Од када је све било за-
вршено, почетком новембра, не памтим 
када је далековод испао, сви су задо-
вољни и купци и електромонтери и ми 
као стратези овог посла. А данас раз-
мишљамо о даљем повећању поузда-
ности у напајању електричном енер-
гијом купаца овог краја, а то је замена 
постојећег енергетског трансформато-
ра са јединицом веће инсталисане снаге 
у ТС 35/10 kV „Босут“. И опет, у недос-
татку потребних финансијских сред-
става покушавамо да нађемо што боље 
решење, због наших купаца због којих и 
постојимо – истиче, на крају, Србислав 
Сарић.

М. Ш.
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УВОЂЕЊЕ КОМПОЗИТНИХ ИЗОЛАТОРА НА 35 KV У ОГРАНКУ ЕД „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
ОГРаН

Ц
Ипрви пут у електровојводини употребљени композитни изолатори и на напонском 

нивоу 35 kV. овим је успешно решена поузданост напајања конзумног подручја тс 
35/10 kV „босут“. - у пракси се ово решење показује као поуздано, али и рационалније и 
јефтиније - каже србислав сарић, извршни директор за технички систем огранка ед „с. 
митровица“ 

Поуздано, уз уштеде
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у име Електровоjводине гостима 
су се обратили: Павел Зима, ди-
ректор Дирекције за управљање, 

Момчило Шешлија, руководилац Секто-
ра за управљање и планирање конзума и 
Звездан Крунић, руководилац Службе 
за планирање и анализу погона. У увод-
ној речи Павел Зима рекао је, да у систе-
му Електровојводине има 61(60 у пого-
ну и Инђија 2, која је пред пуштање под 
напон) трафостаница 110/х kV у седам 
огранака. На одржавање електро енер-
гетских и неенергетских објеката улаже 
се око 12 милиона евра у оквиру Елек-
тровојводине. Осим путем одржавања 
у објекте се улаже и путем инвестиција. 
Од укупног брoja само је још неколико 
трафостаница 110/x kV без даљинског 
управљања, односно SCADA система. У 
задњих десетак година уводи се упра-
вљање средњенапонском мрежом. Прва 
инсталација управљања СН мрежом 
урађена је у Огранку ЕД „Сомбор“ и 
Огранку ЕД „Нови Сад“. Прошле годи-
не је инсталација управљање средњена-
понском мрежом урађена у Огранку ЕД 
„Суботица“. 

Павел Зима је говорио о управљању 
високонапонском, односно 110 kV мре-
жом на подручју Војводине. Институт 

Михајло Пупин, испоручује комплетан 
SCADA систем Eлектровојводине, од-
носно систем за даљински надзор и уп-
рављање. Произвођач зидног екрана у 
Дистрибутивном диспечерском центру 
је компанија ” Мitsubishi“, а инсталира-
ла га је фирма “Division“ из Београда. 
Читав систем функционише беспре-
корно од октобра 2011.године. 

- Важно је напоменути да је поред 
комплетне мреже 110 kV која је приказ-
ана помоћу SCADA система, имплемен-
тирано још мноштво апликација као 
што су систем за видео надзор, праћење 
дијаграма потрошње, GPS праћење 
монтера преко дигиталног радио систе-
ма, које помоћу сервера презентујемо. 
Систем је динамички и алармира дуже 
задржавање монтера или возила на јед-
ном месту, као и губитак радио везе. 
Диспечеру то даје могућност да пошаље 
монтере који су најближи на локацију 
где се појавио проблем - рекао је дирек-
тор Зима. 

Осим Дирекције за управљање, у на-
бавци и припреми ове инвестиције 
учествовали су и Дирекција за инвести-
ције и изградњу, као и Центар за инфор-
матику и телекомуникације, који је ве-
лика подршка, јер би без информатичке 

технологије и подршке ИТ-а све тешко 
функционисало, објаснио је Зима.

Диспечерски центар је уједно и над-
зорни центар, из којег се управља у ван-
редним ситуацијама, као што су јаке 
хладноће, којих је било прошле године, 
када долази до редукције потрошача.

-Практично ми смо спашавали систем 
ЕПС-а током фебруара 2012.године. Пр-
вог дана смо редуковали 1.500,000 kWh, 
а остала четири привредна друштва за 
дистрибуцију електричне енергије у ок-
виру ЕПС-а, редуковалa су само 800,000 
kWh – рекао је господин Зима.

Зима је такође изјавио да је добро да 
постоји одлична сарадња са ЕМС-ом, 
тако да постоји увид и у њихов SCADА 
систем и омогућено је праћење пре-
носне мреже . 

- Примарна намена wall display-а је да 
се користи као динамичка синоптич-
ка табла . Овај видео медиј ажурира се 
из два SCADA система. Сваки од седам 
огранака у оквиру Електровојводинe, 
има свој диспечерски центар, где је 
инасталиран SCADA систем - нагласио 
је Звездан Крунић, из Службе за плани-
рање и анализу погона. 

И. М.

РАДНА ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ БИХ И ПРЕДСТАВНИКА „MITSUBISHI“-А ИЗ БЕОГРАДА ДДЦ ЕВ

у диспечерском Центру електровојводине, половином фебруара, одржана 
је презентација “Mitsubishi“ видео зида којој су присуствовали заступници 
“Mitsubishi”-a стојан протић и александар дамњановић из фирме “Division“ из 
београда и делегација електропривреде босне и херцеговине из сарајева

Велике могућности wall display-a

П
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Е

Гости из Електропривреде БиХ у ДДЦ ЕВ
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у циљу осавремењавања, рацио-
нализације и побољшања ефи-
касности пословања, Одлу-

ком директора Друштва, од фебруара 
ове године, у ПД „Електровојводина“ 
д.о.о. Нови Сад, образована је Служ-

ба за унутрашњу контролу и антико-
рупцијски тим.

Служба ће обављати послове испи-
тивања и контроле законитости рада и 
пословања са финансијског и правног 
аспекта као и коришћење средстава од 

стране свих организационих целина 
у Друштву као и Друштва у целини.

Шеф Службе за унутрашњу контролу 
и антикорупцијски тим за свој рад од-
говара директору Друштва.

М. Ш.

Гостима се први обратио Момчило 
Шешлија, руководилац Сектора 
за управљање и планирање конзу-

ма, који је рекао да Диспечерски центар 
Електровојводине покрива Аутономну 
Покрајину Војводину, са површином 
од 21.500 км2. Шешлија је гостима дао 
између осталог и основне информације 
попут тога да је укупна потрошња елек-
тричне енергије негде око 9.000 GWh, 
оптерећењe конзума 1600 MW, укупан 
број купаца 923.000 и преко 25.000 km 
мреже. Oбјаснио је руској делегацији 
принципе управљања мрежом. Са ста-
новишта управљања, ову функцију има 
диспечерски центар у Београду. Центар 
је задужен за највиталније капацитете 

и своје функције врши преко пет ди-
спечерских, регионалних центара који 
су задужени за управљање преносном 
мрежом. За управљање трафостаница-
ма 110 kV задужена је дистрибуција. У 
Србији има пет дистрибуција и пет так-
вих диспечерских центара. Центар у 
Новом Саду нема оперативну функцију, 
али је са свима повезан. Укључења и ис-
кључења, врше подручно-управљачки 
центри нижег хијерархијског система, 
којих има укупно седам. У Новом Саду 
се надгледа дистрибутивни систем и 
диктира се стратегија управљања, утиче 
се на развој диспечерских центара, пра-
ве сви планови на нивоу компаније и 
располаже се свим информацијама. На 

контролној табли су сви објекти којих 
има 60 (110/20 кV и 110/35 кV). У сва-
ком тренутку види се колико је систем 
оптерећен, снима се фреквенција и тем-
пература. Оно што је најбитније за уп-
рављање приказано је на синоптичкој 

табли као на пример оптерећења дале-
ковода, трансформатора итд. Гостима 
је објашњен принцип рада динамич-
ког дисплеја, производње “Мitsubishi“, 
табле на којој је приказано упра-
вљање. Главни алат у овом случају су 
SCАDA систем и комуникациони сис-
тем. На презентацији те исте табле су 
пре две недеље, такође били и пред-
ставници Електропривреде Босне и 
Херцеговине.

И. М.

ОБРАЗОВАНА СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ И АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ

ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР ЕВ УГОСТИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ МОСКВЕ (МОЕСК) 
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ау средишту рада службе је испитивање и контрола законитости рада са финансијског и 

правног аспекта

диcпечерски центар електровојводине угостио је, 27. фебруара делегацију 
електродистрибуције из москвe, моеSk (Moscow United Electric Grid Company), на челу 
које је руководилац департмана електричне мреже москве, александер степанов 

Контрола законитости рада

Драгоцена размена искустава

l Велика пажња 
динамичком дисплеју

Гости из Електродистрибуције 
Москве, показали су велико 
интересовање за овај дисплеј 
и начине функционисања, па 
су им колеге из диспечерског 
центра изашле у сусрет и 
показале осим управљачких 
функција такође и видео надзор 
на трафо станицама као и све 
функције имплементиране у овом 
савременом систему.
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у Електровојводини je, 08. мар-
та 2013. године, одржана кон-
ференција за новинаре пово-

дом акције под називом „Без камате 
на рате“.

Том приликом, представницима ме-
дија обратио се мр Бранислав Радо-
вић, директор Дирекције за тргови-
ну електричном енергијом и изјавио 
, да ће споразум са Електровојводи-
ном, моћи да склопе потрошачи који 
су 28. фебруара 2013. године имали 
неизмирен дуг за струју, а који је дос-
пео на наплату до 31. децембра 2012. 
године.

-Домаћинствима је послат допис у 
којем пише колики је стари дуг, ви-
сина отписа камате и колики износ 
ће се репрограмирати. Такође је обја-
шњено у колико рата ће дуг бити ис-
плаћен и који је износ сваке рате. Ак-
ција траје до краја месеца, а након 
тога ћемо видети колико потроша-
ча се одазвало. Купцима, који буду 
потписали споразум, а не буду пла-
тили две узастопне рате за дуг или 
касне у плаћању текућег рачуна, спо-

разум ће бити раскинут, а ЕПС ће 
предузети све законске мере за нап-
лату потраживања - истакао је Радо-
вић.

-Створене су техничке, организа-
ционе и персоналне претпоставке 
да се ова акција правилно изведе, a 
дуг Новосађана, који ће бити репро-
грамиран, износи 150 милиона ди-

нара. На овај начин биће наплаћено 
10 одсто од укупног потраживања 
Електродистрибуције - објаснио 
је Александар Јаковљевић, изврш-
ни директор за пословни систем ЕД 
„Нови Сад“. Он је, даље, нагласио да у 
нашем граду на списку за репрограм 
дуга има више од 15000 домаћинста-
ва и преко 2 200 привредних преду-
зећа. Претпоставља се да ће повре-
мено доћи и до гужве на шалтерима 
за наплату, па се корисници моле за 
стрпљење.

Према речима Драгана Тунгуза, ру-
ководиоца Сектора трговине Елек-
тродистрибуције „Нови Сад“, наплата 
дуга ће се осим на Булевару осло-
бођења 100, обављати и у пословни-
цама у Бечеју, Бачкој Паланци и Жа-
бљу. Потрошачи, који су спречени да 
дођу на шалтере, о репрограму дуга 
могу се информисати бесплатним по-
зивањем Контакт центра „Електро-
војводине” 0800/ 220- 021. Тунгуз је 
на крају истакао и то да је за потпи-
сивање Споразума о репрограму дуга 
и отпису камата неопходно испуни-
ти два услова: да су купци измири-
ли дуговања за јануар и фебруар и 
да приликом доласка у салу за напла-
ту понесу лична документа. За при-
вреднике важи исти принцип како би 
идентификовали предузеће.

М. Ј.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ О РЕПРОГРАМУ СТАРОГ ДУГА

купци који имају дуг за струју више од 60 дана током 2012. године, а нису га измирили 
до краја фебруара, моћи ће то да учине на рате и уз отпис камате склапањем споразума 
са електровојводином до краја марта

Решавање старог дуга
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а

Учесници конференције: Драган Тунгуз, мр Бранислав Радовић и Александар Јаковљевић

l НакНада за обНовљиве 
изворе

На фебруарским рачунима потро-
шачима ће бити урачуната и 
ставка накнада за обновљиве 
изворе електричне енергије, која 
ће служити као мера подстицаја 
повлашћеним произвођачима 
електричне енергије. Та накнада 
коштаће домаћинства, која имају 
просечну потрошњу струје, око 20 
динара.

l УО ЕПС-А ПРОДУЖИО 
АКЦИЈУ „БЕЗ КАМАТЕ НА РАТЕ“

Због повећања интересовања 
купаца за измиривање дуговања 
за електричну енергију и ступања 
на снагу Уредбе о енергетски 
заштићеном купцу, Управни одбор 
ЈП ЕПС одлучио је 2. априла, да 
се акција „Без камате, на рате“, 
продужи до 25. априла.

Управни одбор је одлучио да 
се број рата за велике дужнике 
посебно из категорије привреде 
и предузећа у реструктурирању 
повећа и до 48, зависно од висине 
дуга. У слладу са тим, купци 
који су већ потписали споразум 
о репрограму, а испуњавају 
услове за већи број рата, могу 
да потпишу анекс споразума. 
Новина продужетка акције је да 
ће купци са којима се води судски 
поступак због дугова моћи да 
репрограмирају дуг уз поравнање 
и плаћање судских трошкова.

После истека акције, дужницима 
који не потпишу споразуме о 
репрограму дуга биће обустављена 
испорука електричне енергије.

М. Ш.
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електропривреда Србије (у чијем 
саставу је Електровојводина поче-
ла да послује од 1. јануара 1992), па 

самим тим и наше садашње Привредно 
друштво је, у целом посматраном пери-
оду, од 1992. до 2012. године, пословало 
у нестабилним и неповољним условима 
привређивања. Ти услови се огледају у: 
ниској (диспаритетној) цени електри-
чне енергије (ЕЕ), у нестабилној и опа-
дајућој вредности динара, у сталном 
расту трошкова, у релативно ниској 
продуктивности, у високој стопи неза-
послености и са високим губицима у 
разводу ЕЕ у ЕД мрежи (у којима је зна-
чајно учешће крађа), итд. Од 1992, па 
читаву наредну деценију потом, Елек-
тровојводина је исказивала кумулатив-
не губитке од око 235 милиона динара. 
Међутим, пре тога, у 1990/91. (као ре-
перним годинама, када су услови по-
словања били релативно стабилни), 
тзв. дистрибутивна разлика је покри-
вала укупне расходе предузећа са 87-
90% и, са осталим приходима, наше ЈП 
је остваривало добит. Каснијих година, 
дистрибутивна разлика (која се одобра-
ва из надлежне дирекције ЕПС-а) је 
практично била мања скоро за трећину. 
Само у 1992, на нивоу „ЕВ“, исказан је 
губитак из пословања од преко 13 ми-
лиона евра (непокривеност расхода 
приходима = око 42%).

Ово сазнајемо, између осталог, од 
Драгише Лековића, главног економисте 
у Сектору економике пословања при 
Дирекцији за економско-финансијске 
послове Управе, који је сагледавао по-
словање Електровојводине у периоду 
1992-2012. Подсетимо, на почетку ово-
га периода Србији су биле уведене и 
међународне санкције; наредну деце-
нију цене ЕЕ су, због заштите животног 
стандарда грађана биле на врло ниском 
нивоу, диспаритетне и депресиране у 
односу на цене других индустријских 
производа/роба, било је незадовоља-

вајуће стање ликвидности у предузећу. 
Ипак, Електровојводина је успевала, и 
у таквим условима, да уредно снабдева 
све купце ЕЕ у АПВ, да ЕЕ систем кон-
тинуирано и несметано функционише, 
али су и примењиване мере рациона-
лизације и са ригорозном контролом 
трошкова.

Пресудан, позитиван утицај цена на 
пословање (уз позитивне промене на 
макроекономском плану у РС) види 
се у каснијим, позитивним, резултати-
ма пословања, поготову у 2004-2006. 
години. Раст цене ЕЕ бележи се тек од 
марта 2001, па до априла 2006. (са 0,60 
дин/kWh, достигла је око 3,2 дин/kWh). 
Пословало се у финансијски задовоља-
вајућим условима (али и уз веома рес-
триктивно остварене трошкове, контро-
лисаних од стране менаџмента, и низак 
ниво зарада запослених). Нето укупан 
финансијски резултат био је више од 
44 милиона евра добити. У наредне че-
тири године (2007-2010), пословало се 
с губитком јер је, после нове процене 
вредности енергетских основних сред-
става у Друштву и целом ЕПС-у, после-

дица била: за 2,9 милијарди повећана је 
амортизација (за 3,7 пута у односу на 
2006, у „ЕВ“), што тадашња ниска цена 
ЕЕ није могла да покрије.

У 2011/2012. години Друштво је ис-
казало добит-нето укупан финан-
сијски резултат (5,2 односно 2,7 ми-
лиона евра), што је (у 2012) резултат 
ефеката одложених пореских обавеза. 
Оне су признате у висини будућих оба-
веза пореза на добит.На крају, Лековић 
констатује да се у периоду 1992-2012. 
година конзум ЕЕ у Електровојводи-
ни повећао за 30 одсто, а губици у раз-
воду ЕЕ (у MWh) су већи за више од 
97 одсто а у релативним износима за 
око 46%. Карактеристично је и то да је 
дистрибутивна разлика (нето приход) 
1992. и ранијих година била формира-
на у много већем проценту него сада. 
Истовремено, финансијски показа-
тељи су знатно бољи у 2012. у односу 
на 1992. годину. Ипак, ни у 2012.годи-
ни укупни расходи нису потпуно пок-
ривени приходима (за око 18 милиона 
евра, тј. за 12,8%).

Приредио: М. Ч.

ОСВРТ НА ПОСЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 1992-2012. ГОДИНЕ
аН
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након 1991. и почетка пословања у систему јп епс-а, од увођења међународних санкција 
и због заштите стандарда грађана, паритети цена електричне енергије су значајно 
нарушени и последице тога су, први пут од оснивања, биле, десетогодишње пословање с 
губитком

Струја дуго штитила 
стандард грађана

БРОЈ 478 март 2013

Драгиша Лековић
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Eлектроенергетска ситуација у 
фебруару била је добра и није 
било ограничења у испоруци 

електричне енергије, нити је било на-
понских редукција на ТС 110/x kV.  Хи-
дролошка ситуација је у фебруару била 
боља него у јануару, услед повећања до-
тока река, због чега су хидрокапаците-
ти радили у складу са билансним режи-
мима рада.

-Што се тиче функционисања дистри-
бутивног система Електровојводине 

током фебруара 2013, можемо конста-
товати да је систем радио изузетно ста-
билно, што се види и из броја тзв. по-
гонских догађаја, који је на месечном 
нивоу био скоро двоструко мањи него 
у истом периоду претходне године, ис-
тиче Момчило Шешлија, руководилац 
Сектора за управљање и планирање 
конзума у Дирекцији за управљање 
Друштва. 

Од догађаја који су забележени, он 
издваја следеће: другог фебруара, у 
18,49 часова, у ТС 110/35/20 kV „Субо-
тица 1“, због појаве сигнала земљоспоја 
који је настао као последица експлозије 
напонског мерног трансформатора у 35 
kV мерној ћелији, искључен је ЕТ 110/35 
kV број 2. Услед радијалног напајања 
ТС 35/10 kV „Чантавир“ са овог ЕТ, без 
напајања електричном енергијом оста-
ли су сви купци са конзумног подручја 
ове ТС, у трајању од 16 минута. Деве-

тог фебруара, у 15,00 часова, услед де-
ловања прекострујне заштите, која је 
узрокована пролазним кваром на два 
извода 10 kV, долази до испада из пого-
на оба ЕТ у ТС 35/10 kV „Старчево“. Ку-
пци са конзумног подручја ове ТС били 
су без напајања електричном енергијом 
у трајању од 60 минута. Осамнаестог 
фебруара, у 13,46 часова, услед дело-
вања земљоспојне заштите, долази до 
испада из погона ЕТ бр.2 у ТС 110/20 
kV „Кањижа“. Купци са конзумног под-

ручја овог ЕТ били су без напајања елек-
тричном енергијом 10 минута.

-Током фебруара је забележено 
незнатно смањење броја крађа у од-
носу на број забележен током јануара, 
мада су на мети поново били сви делови 
дистрибутивног система Електровојво-
дине. Потенцијално највећу опасност 
по функционисање дистрибутивног 
система представљала је крађа уочена 
19. фебруара, приликом редовног оби-
ласка ТС 110/20 kV „Панчево 4“, када 
је установљено да је у току претходне 
ноћи покрадено једанаест комада ба-
карних проводника (плетеница), који 
служе за уземљење металних конструк-
ција. Крадљивци су, као и претходних 
месеци, били посебно активни на под-
ручју Баната, које покрива Огранак 
„ЕД Зрењанин“, где су током фебруара 
покрадени проводници са преко 100 
стубних поља, на далеководу 35 kV, из-

међу ТС 110/35 kV „Зрењанин 1“ и ТС 
35/20/10 kV „Меленци“.

У фебруару 2013. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 822 GWh (смањење од 8,59% 
у односу на потрошњу у истом пери-
оду претходне године, односно мање 
за 1% од билансне). Релативно велико 
смањење потрошње у односу на феб-
руар 2012. последица је топлијег вре-
мена у односу на претходну годину, 
као и чињенице да је фебруар прошле, 

преступне, године имао 29 дана. 
Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.491 МW 
(смањење од 11,20% у односу на вршну 
снагу забележену у фебруару 2012. го-
дине). Дистрибутивни купци преузели 
су 758 GWh (смањење од 12,03%), а ди-
ректни купци 64 GWh (више за 70,55% 
у односу на исти период из претходне 
године). Овакво значајно повећање 
потрошње код директних купаца до-
брим делом је последица планског 
смањења испорука електричне енер-
гије тој категорији купаца, у склопу 
предузетих ванредних мера за вре-
ме прошлогодишње енергетске кри-
зе.Средња дневна температура у феб-
руару 2013. године била је 3,6 оС, што 
је чак за 8,6 оС више од средње дневне 
температуре забележене у истом пери-
оду претходне године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ФЕБРУАРУ 2013. ГОДИНЕ

мада у незнатно мањој мери него у јануару, и даље су били веома активни крадљивци 
делова имовине друштва са еео, посебно у банату

Систем радио изузетно стабилно
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АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗаШ
ТИ

Та Н
а 
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анализа безбедности и здравља 
на раду представља начин да се 
сагледа стање у овој области у 

Друштву на један свеобухватан начин. 
Резултати анализе су добијени обра-
дом података добијених из огранака 
Друштва, њихове синтезе и на крају до-
ношењем закључака који одсликавају 
стање безбедности и здравља на раду. 
Анализа се састоји из два дела. У пр-
вом се обрађују повреде на раду у току 
радног времена у Друштву, а у другом 
се обрађују извештаји о извршеној кон-
троли спровођења мера безбедности и 
заштите здравља запослених, за сваки 
огранак посебно. 

-Код анализирања повреда на раду, 
кључни индикатори су индекс учеста-
лости повреда који показује колико се 
често запослени повређују и индекс те-
жине повреде који показује колико су 
тешке повреде запослених. Циљ анали-
зе је да се уоче недостаци, односно уз-
роци који доводе до акцидентних си-
туација и да се превентивним мерама 
утиче на њихово смањење, или ако је 
могуће потпуно елиминисање. Такође, 
намера је да се преко Служби за безбед-
ност и заштиту здравља у Друштву ефи-
касним и перманентним радом утиче на 
свест запослених, како би се стање сис-
тема безбедности и здравља запослених 
подигло на квалитетнији и виши ниво - 
рекао је Миливој Николић, шеф Служ-
бе за безбедност и заштиту здравља у 
Управи Друштва.

Укупан број повреда на радном месту 
у Друштву у 2012. је смањен за 8 повре-
да: са 46 у 2011. на 38 у 2012. години. По 
структури разматраних повреда, било 
је 32 лакше и шест тешких. Значајан 
утицај на смањење броја повреда имале 
су и обуке запослених. У НОРЦЕВ-у је 
организована обука за 309 запослених 
лица електро струке, у складу са Пра-
вилником о безбедности и здрављу на 
раду. У огранцима су организоване и 
друге врсте обуке за запослене, за рад 
са опремом на висини, обука за рукова-
оце средствима унутрашњег транспор-
та и за руковаоце хидрауличном диза-
лицом и хидрауличном платформом. 
Са посебном пажњом је спроведена 
обука запослених на радним местима 

електромонтера, диспечера и налого-
даваца, у делу израде радне документа-
ције. Лица за безбедност и здравље на 
раду су извршила 743 контроле стања 
безбедности и здравља на раду. Конста-
товане су 92 неправилности на месту 
рада. Запослени су у 2012. одсуствова-
ли са посла 728 дана услед повреде на 
раду. По начину настанка повреда, три 
повреде десиле су се приликом рада са 
опремом ниског напона, једна повреда 
услед пада са стуба, две повреде у са-
обраћају и 32 повреде под различитим 
околностима. 

-Индекс тежине повреда у Друштву 
се смањио, што показује да су за-
послени услед повређивања краће 
одсуствовали са посла и да су повре-
де на раду биле мање тежине. Индекс 
учесталости повреда је смањен, што 
указује да се број повреда у Друштву 
у току радног времена смањио. Пос-
матрајући број повреда по месецима, 
највећи број повреда десио се у де-
цембру, а најмањи у јануару. Највише 

повреда се десило у трећем и четвр-
том сату од доласка на посао, када 
су активности на извршавању посло-
ва највеће. Запослени су се најчешће 
повређивали у понедељак и четвртак 
у радној седмици. Посматрајући који 
послови су најризичнији, односно где 
су се запослени највише пута повре-
дили у 2012, констатовано је да су то 
послови приликом рада са ручним 
алатима, материјалима и опремом за 
рад, каже Николић. 

Поред тога, систематски лекарски 
преглед је обавило 1.178 запослених 
лица. У 2012. је 284 пута вршена кон-
трола алкохолисаности и том прили-
ком је контролисано 1.499 лица. У само 
седам случајева је констатовано да за-
послени имају недозвољен ниво ал-
кохола у организму. Против тих лица 
предузете су дисциплинске мере. У 
складу са важећим интерним радним 
актима, као што се зна, није дозвољено 
присуство алкохола у организму.

М. Ч. 

Значајан утицај на смањење броја повреда (углавном лакших) имале су и организоване 
обуке у норЦев-у

Смањен број повреда на раду
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драган Тунгуз, човек са нео-
дољивом харизмом, сигуран 
али благ, духовит и одмерен, 

једном речју, прави руководилац. Рођен 
у радничкој породици као средње дете, 
одувек је имао циљ и визију. Као ин-
форматичар са урођеним шармом и 
специфичним животним стилом, пос-
већен свом послу, знањем отвара сва 
врата. Несуђени професор књижев-
ности, а омиљени професор физике, ус-
пехе ниже у свему што себи зацрта.

- Основни послови Сектора су уго-
варање продаје електричне енергије, 
очитавање мерних уређаја, обрачун и 
наплата утрошене струје, праћење ре-
кламација купаца, замена мерила за 
регистровање електричне енергије, 
утужење несавесних купаца, раски-
дање купопродајног односа. Почетком 
сваког месечног обрачунског периода, 
Сектор обави припрему за очитавање 
и унос података. Након тога следи тес-
тирање обрачуна, штампање и доста-
ва рачуна. Ове послове Сектор обави 
најкасније до 10-ог у месецу, да би рачу-
ни били на време достављени купцима. 
У другој декади месеца интензивирају 
се активности на обустави испоруке 
електричне енергије купцима који не 

измирују обавезе. Почетком треће де-
каде месеца, вршимо израду опомена 
неуредним платишама. У том периоду 
не ретко обустављамо испоруку елек-
тричне енергије и суботом. На тај на-
чин побољшавамо остварење наплате, 
што је један од приоритета у пословању. 
Бројне обавезе обављамо са Секто-
ром економско финансијских посло-
ва. Информатичку подршку добијамо 
од Службе за информатику и притинг 
центра. Такође имамо и низ активности 
које се односе на сарадњу са медијима. 
Издајемо редовна саопштења и гостује-
мо у радио и телевизијским емисијама у 
сарадњи са Кабинетом – Одељењем за 
односе с јавношћу. Посебан део радних 
задатака које Сектор обавља, односи се 
на извештајне функције које су усмере-
не ка Управи Привредног друштва – ис-
тиче Тунгуз. Он даље наглашава да се у 
свакодневном послу сусреће са разним 
непријатним ситуацијама. Нпр. истиче 
рад запослених који контролишу места 
код купаца за које се сумња да неовла-
шћено користе електричну енергију. За 
неометан рад контрола ангажована је 
и агенција за физичко-техничко обез-
беђење, а при раду наилазимо на не-
миновне неугодности са купцима који 

имају велика дуговања као и онима који 
неовлашћено користе струју. Посебно 
нам тешко падају случајеви социјално 
угрожених купаца, којима и поред мак-
сималног излажења у сусрет не можемо 
помоћи да реше проблеме због неизми-
ривања обавеза за утрошену електрич-
ну енергију, наводи наш саговорник.

На питање да ли себе сматра успеш-
ним и оствареним у послу, врло бритко 
одговара, не. Ја сам увек незадовољан. 
Стално мислим да сам могао боље. Не 
ради се ни о плати ни о радном месту , 
већ ја сам знам да сам могао још боље. 
И кад узмем поен у шаху, буде ми жао 
што то нисам урадио на још лепши на-
чин. Мислим да је то неко „гориво“, које 
је неопходно да човек иде напред.

Његов једини и велики хоби је шах. 
Већина мојих резултата постигнута је 
са екипом Електровојводине. Најбоље 
тек планирам да остварим.

Све оно што ја јесам, сем неких генет-
ских ствари, направили су моји сарад-
ници. Утицај било кога од њих. Ја сам 
њихова слика исто као што су и они 
моја. То је свакодневно моделирање.

На питање који је његов животни 
мото, одговара да сваком човеку тре-
ба дати шансу. А на питање, да ли је он 
срећан и емотивно испуњен мушкарац, 
из свега о чему смо пријатно и опуште-
но разговарали, сама сам дала одговор. 
Постоји један једини сигуран пут, а то је 
пут љубави. Можда због тога овај пре-
фињени господин толико траје и успева, 
баш као и његова петнаестогодишња 
веза са једином женом коју воли.

Ј. Р.

ДРАГАН ТУНГУЗ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ОГРАНКА ЕД „НОВИ САД“

предуслови за добре резултате у послу су тимски рад и добра сарадња са другим 
секторима и службама. стално мислим да сам могао боље, истиче драган тунгуз 

Сваком треба дати шансу
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Шах је Драганов велики хоби 

Драган Тунгуз



на VIII Саветовању о ЕД мрежама 
CIRED Србија 2012. у СТК 2, ови 
аутори из Електровојводине су 

презентовали наведени рад, који је про-
шао веома запажено. Како накнадно саз-
најемо од директора Дирекције за упра-
вљање у Управи Друшта, Павела Зиме, 
овај рад – једини из ЈП ЕПС-а – при-
мљен је и биће представљен на Међу-
народном саветовању CIRED, у Сток-
холму. У раду су описане активности 
које су уследиле после рекламација на 
квалитет електричне енергије (ЕЕ) на 
широком конзуму ЕД „С.Митровице“: 
две општине са око 125.000 становни-
ка, погођеног специфичном врстом за-
гађења, нарушавајући услове и безбед-
ност здравља. 

Ливница „Сирмиум стил“ Срем-
ска Митровица, са погоном електро-
лучних пећи снаге 50 МW, директни 
је узрочник генерисања специфичних 
сметњи које могу потенцијално бити 
узрочник озбиљних здравствених пси-
хофизичких поремећаја, нарочито код 
млађе популације. У сагласности са од-
говарајућим стандардима, извршена су 
мерења фактора квалитета ЕЕ – фли-
кера, на високом и на ниском напону, 
као и на више мерних тачака у регији. 
Велика флуктуација реактивне снаге 

(РА) изазива велике промене напона и 
ово колебање напона изазива промене 
у сјају извора светла, сијалица са ужа-
реном нити. Људско око има каракте-
ристичан пропусни филтер између 0,5 

Hz и 35 Hz, са максималном осетљиво-
шћу на светлосни флукс на фреквен-
цијама 8-9 Hz. Код инкадесцентних из-
вора светла, промена напона од свега 0,3 
% од средње вредности, примећује се на 
овим фреквенцијама. Реакција мозга на 
светлосни стимуланс има једну инер-
циону карактеристику од око 300 ms, 
што подразумева да се спорије проме-
не уоче, док брже промене постају не-
примећене. Појава фликеринга је много 
израженија на периферији видног поља 
него на зонама где посматрач фокусира 
пажњу. Приликом изложености оваквој 
појави, може се очекивати да ова појава 
буде окидач за епилептични напад. Фо-
тосензитивна епилепсија (PSE) је фор-
ма епилепсије где су напади изазвани 
визуелним стимулацијама које се пона-
вљају у времену, као што су треперава 
светла, мирна или покретна.

Мерења су обављена уређајима – 
мрежним анализаторима ELSPEC Black 
Box G4420, 4 струје и 4 напона, преко 
16/20 битних A/D конвертора, у потпу-

ности усклађен са одговарајућим стан-
дардима IEC и EN и на тај начин декла-
рисан као уређај класе A... Фликери се 
исказују у две мерене вредности: крат-
котрајна јачина Pst (мерено у току 10 

min) и дуготрајна јачина Plt (рачунато 
од 12 Pst вредности у току 2 сата. У ин-
тервалу од недељу дана, 95% одбирака 
мора бити Plt<1. Резултати мерења по-
казују вредности фликера на мерним 
местима 110 kV Pst > 3, Plt>2,5, на 20 kV 
Pst>2,5, Plt>2,2, док су вредности на 0,4 
kV Pst>2, Plt>1.8. С обзиром на према-
шене вредности фликера и после сагле-
давања технолошких целина, предло-
жено је и усвојено решење слабљења 
фликера увођењем једног од најсавре-
менијих постројења – динамичке ком-
пензације STATCOM. Ово постројење 
– слично као и SVC, обезбеђује про-
мењиву РА, као одговор на захтеве мре-
же, ради по принципу напонских изво-
ра, пулсном ширинском модулацијом 
управља биполарним тразисторима из-
олованог гејта и на тај начин обезбеђује 
најбољи квалитет, брзину реаговања, 
али захтева врло специфичне услове 
рада, прецизно подешавање (опшир-
није: www.ciredserbia.org.rs) .

М.Ч.
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„ФЛИКЕРИ – ПРОБЛЕМИ, УТИЦАЈ И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА“ СТРУЧ
Н
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коауторски рад радислава миланкова, ед Зрењанин, погон „кикинда“ и јована 
Чарнића, управа „ев“, нови сад, био веома запажен на CIRED србија 2012. и 
предложен за међународно саветовање у стокхолму

Како побољшати квалитет EE
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Радислав Миланков 

Јован Чарнић 
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на семинар cy позвани сви за-
послени који раде јавне набав-
ке, као и запослени из осталих 

сектора који раде припрему набавки и 
учествују у раду комисија за јавне на-
бавке. У оквиру обуке представљен је 
нови Закон о јавним набавкама, који је 
усвојен 29.12.2012. године и ступио на 
снагу 06.01.2013. године, а чија је при-
мена предвиђена од 01.04.2013. године. 
Предавање је одржао Саша Варинац, 
самостални саветник у Управи за јав-
не набавке, дугогодишњи председник 
и члан Комисије за заштиту права. 
Господин Варинац је дошао у име ор-
ганизације “Public Aktiv”, из Београда, 

која је специјализована за пружање ус-
луга у области јавних набавки, за обу-
ке и стручно оспособљавање лица која 
руководе и спроводе поступке јавних 
набавки, за организовање специјали-
зованих семинара намењених вели-
ким и сложеним системима (in-house 
training), као и за припрему и обја-
вљивање стручних публикација. По-
лазници су пре свега имали прилике 
да се упознају са новим Законом о јав-
ним набавкама и да сазнају шта је био 
циљ измена, те како треба тумачити 
нове одредбе овог Закона. Конкретно, 
семинар је био оријентисан на пред-
стављање најважнијих измена, oднос-

но представљање новина код: прего-
варачких поступака, услова за доделу 
уговора, послова и надлежности Упра-
ве за јавне набавке. Између осталог на 
семинару су објашњена Општа прави-
ла поступка јавне набавке као и набав-
ке на које се Закон не примењује. Исто 
тако, тема је била корупција и како је 
спречити. Полазници семинара су чули 
нешто и о новом концепту квалифика-
ционог, рестриктивног, као и прегова-
рачког поступка.Предавач је говорио о 
додели уговора, поништењу и ништа-
вости уговора, као и прекршајима.

И. М.

полазницима, међу којима су били 
и запослени у „Електровојводи-
не“, обратио се декан „ФИМЕК-а“ 

проф. др Драгомир Ђорђевић, који је 
објаснио појам основних финансијских 
извештаја, начин њиховог коришћења, 
„Du pont“ систем анализе, као и појам 
односа добити новчаног тока. 

Студију случаја на бизнис моделу 
компаније Amazon.com, објаснио је 
проф. др Никола Градојевић, са IESEG 
школе менаџмента из Француске. Он је, 
такође, одржао предавања и о дефини-
сању бизнис модела, процени стратеш-
ке позиције и идентификацији фактора 
вредности бизнис модела. 

Још једна од тема на семинару коју 
је интересантно споменути, била је о 
ризику и интерној контроли у корпо-
ративном управљању. О овој теми по-
лазницима је говорио проф. др Бранко 
Љутић, овлашћени ревизор и редовни 
професор „ФИМЕК“-а.

Теме са којима смо се сусрели на 
овом семинару, а које су привукле 
највише пажње су: корпоративно уп-

рављање великим инвестиционим 
пројектима и улога и значај пословног 
планирања за ефикасније пословање 
компанија. 

На крају предавања, говорио је гос-
подин Јан Јанаћ са Факултета за ме-
наџмент „Comenius University“ из Бра-
тиславе. Професор Јанаћ причао је о 
типологији личности и савременим ме-

тодама управљања тимовима. Дао је и 
класичне примере о томе како упознати 
себе и свој тим, објаснио је како се упо-
требљава метода типологије личности 
у Словачкој и упозорио на предности и 
мане коришћења оваквог начина истра-
живања.

M.J.

СЕМИНАР: НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

у електровојводини је 6. марта одржан семинар „нови закон о јавним набавкама“. 
учесници су имали прилику да се упознају са циљем измена и новинама код 
спровођења поступка јавних набавки

на „Фимеку“, уз бројне предаваче, одржано специјалистичко предавање о ефикаснијем 
пословању компанија којем су присуствовали и запослени у „електровојводини“

Примена новог Закона 

Пословна ефикасност 

О
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Гранска организација пензиони-
саних радника Електровојводи-
не постоји већ двадесет година и 

за то време њена улога се профилиса-
ла. Ипак, сваке године се уходани про-
грам освежава новим потребама и дру-
гачијим замислима.

Новина је Закон о удружењима, који 
је понудио измењено организовање 
Гранске организације и повећао одго-
ворност оснивача. То би значило сје-
дињење подружница у јединствену 
Гранску организацију која би имала 
статус правног субјекта. Но, пракса је 
показала да је централизација упра-
вљања непотребна и да успорава рад, 
па је Надзорни одбор предложио Из-
вршном oдбору, да изменом сопственог 
статута подружнице остану интеграл-
не и у оквиру Гранске организације.

Након избора у подружницама у 
Сомбору и Суботици, на седници 
Скупштине пензионера, потврђени су 
мандати новоизабраним члановима 
Балко Мачаји Ђули и Јарославу Кун-
чару.

Чланови Скупштине сложили су 
се да је неопходно побољшати услове 
рада и техничку опремљеност просто-
рија намењених окупљању пензионе-
ра. Рецимо, преко је потребно да свака 
подружница има један половни ком-

пјутер са штампачем, јер се до сада сва 
евиденција водила ручно.

Поред тога, веома је важно негова-
ти односе са матичним предузећима 
јер су битне међуљудске и међугене-
рацијске везе. Пензионери Електро-
војводине и подружница задовољни 
су сарадњом са новим руководством 
Управе, али не и са синдикатом. Ипак, 
организована су дружења попут „Злат-
ног котлића“, а синдикалци су се при-
дружили и спортској манифестацији 
„Котлић до дна“, што може да буде ко-
рак ка зближавању не само са поједин-
цима. 

Оно што пензионере чини посеб-
но задовољним је брига о чланству 
старијем од 75 година, сарадња са Ге-
ронтолошким установама и Центром 
за социјални рад а треба поменути и 
праћење здравственог стања члан-

ства и с тим у вези пружање бањског 
опоравка, вакцинације и алтернати-
вног лечења.

На Скупштини је представљен и пре-
глед прихода за протеклу годину, као 
и стање имовине, обавеза и потражи-
вања. За текући период остало је на 
располагању 127.000 динара, што значи 
да се пословало рационално па ће пре-
остали новац бити утрошен за преке 
потребе. Такође је одлучено да скала за 
наплату чланарине у овој години оста-
не као и протекле године.

Са седнице Скупштине пензионера, 
упућен је и позив заинтересованима 
да се организују у вези са посетом би-
оскопским и позоришним представа-
ма, да учествују у припремању изложби 
радова свог чланства као и у тематским 
предавањима. 

М. Ј. 

Цео програм имао је забавни ка-
рактер, прилагођен млађим и 
старијим дамама, јер је распон 

година био од 60 до 90. Да би угођај 
био потпун и на тренутак вратио у 
дане када су многе од њих ишле ре-
довно у позориште, у госте је позван 
Јовица Јашин, глумац зрењанинског 
Народног позоришта. Наступио је ко-

мичним казивањем текстова наших 
савремених писаца. Потом је простор 
био испуњен музиком њихове мла-
дости, махом старим шлагерима што 
је на тренутак избрисало разлику у 
годинама и подијум за плес учинио 
тесним. Певало се, играло, баш она-
ко како то сећање на прошлост може 
да покрене. У сличном расположењу, 

овај празник обележиле су и пензио-
нерке у Зрењанину, Сомбору, Субо-
тици, Руми, Сремској Митровици. А 
бивше раднице у Дистрибуцији „Пан-
чево“, биле су у једнодневној посети 
Београду где су имале свечани ручак у 
Скадарлији а дан су завршиле посети 
позоришту.

М. Ј.

СКУПШТИНА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕВ

ПЕНЗИОНЕРКЕ ЕВ ПРОСЛАВИЛЕ 8. МАРТ У РЕСТОРАНУ НА РИБАРСКОМ ОСТРВУ
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ова година је значајна пошто је јубиларна и изборна а пред пензионерима су 
задаци да и даље брину о свом чланству и унапређују односе са руководством 
електровојводине

пензионисане раднице електровојводине са радошћу су и ове године обележиле 
међународни дан жена

Година јубилеја и избора

Уз ритам старих шлагера
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иницијатива да се организује ли-
ковни конкурс „Моја бака, мој 
дека“ потекла је из Гранске орга-

низације пензионисаних радника Елек-
тровојводине, која постоји 20 година. 
У сарадњи са Управом и менаџмантом 
Друштва ликовно такмичење је успеш-
но реализовано. Учествовало је 54 ма-
лишана са 67 радова, и сви су на крају 
били награђени специјалним захвални-
цама за уложени труд.

Био је то скуп најмлађих „уметника“, 
потомака запослених у Електровојво-
дини који су својим доживљајем бака и 
дека, емоције пренели на папир. - Било 
је и до сада сусрета са малишанима, али 
ово је први пут да смо један конкурс 
расписали за децу наших пензиониса-
них радника и тако створили мост међу 
генерацијама“ - рекла је отварајући из-
ложбу ликовних радова Косана Мар-
ков, председница гранске организације 
пензионера Електровојводине. Она је 
подсетила на тешке године за све за-
послене у овом предузећу, мислећи на 
деведесете, када је настало удружење 
пензионера. И од тада не престаје бри-
га за чланство. – А сада имамо велику 
подршку директора Друштва Срђана 
Кружевића. Само тако ће Електровојво-

дина бити предузеће које је успешно и 
препознатљиво по људским вредности-
ма - истакла је Косана Марков.

У име жирија који је оценио радо-
ве и при том био на „слатким мука-
ма“, присутне је поздравила Алек-
сандра Латиновић, виши сарадник за 
управљање и развој људских ресурса 
у Управи Друштва. Објаснила је да се 
такмичило 54 учесника у три катего-
рије: до 5 година, од 5 до 7 и од 7 до 10 
година. Радови су били изузетни, али 
су могла да буду проглашена само три 
најбоља. Приликом оцењивања, во-
дило се рачуна о: општем утиску или 
допадљивости, о композицији, коло-
риту, оригиналности идеје, техници и 
маштовитости. Награда за малишане 
је викенд боравак са родитељима или 
баком и деком у хотелу „Норцев“ на 
Фрушкој гори.

Поред Александре Латиновић, жири 
су чиниле и Младена Петрић, шеф 
Службе за развој и управљање људским 

ресурсима, Косана Марков председни-
ца Гранске органитације пензиониса-
нир радника Електровојводине и Ило-
на Хорват Урбан, дизајнер, у Кабинету 
директора Друштва – Одељењу за одно-
се с јавношћу. 

Али, сваки труд се цени, па су тако 
и сви учесници конкурса добили зах-
валнице за учешће. У име директора 
Друштва Срђана Кружевића дипломе је 
уручила Јелена Стојановић, саветница 
директора Друштва.

Посебно је поздрављена породица 
Цигулов из Зрењанина, чијих је четво-
ро деце која припадају свим узрасним 
категоријама, учествовало на овом кон-
курсу. 

Након проглашења победника лико-
вног конкурса фотографисани су сви 
учесници конкурса, као још једна ус-
помена у низу, јер ће ова манифеста-
ција како се очекује бити настављена и 
прећи у традицију.

М. Ј.

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЛИКОВНИ РАДОВИ НA КОНКУРСУ „МОЈА БАКА, МОЈ ДЕКА“

прву награду за узраст до 5 година освојила је мила бачлић из новог сада, у 
категорији од 5 до 7 година, признање је уручено Галатеи шереш из кањиже, а за 
узраст од 7 до 9 година прво место припало је мии медаковић из бачке тополе

Мост међу генерацијама
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l Похвале и осталим 
изузетним радовима

Ликовни радови су били изузет-
ни, али како не могу сви да заузму 
победничко место, на иницијати-
ву Косане Марков, председнице 
Гранске организације пензиони-
саних радника Електровојводине, 
жири је донео одлуку да посебно 
похвали: Милицу Мандић из Но-
вог Сада, у категорији до 5 година, 
затим, Иву Меденицу, такође из 
Новог Сада, за узраст од 5 до 7 го-
дина и Јованa Војновићa из Руме, 
у категорији од 7 до 10 година. И 
овога пута најмлађи су показали 
да су труд, таленат и оригинал-
ност добитна комбинација.
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март је месец када сваке године 
почиње акција добровољног 
давања крви и наставља се у 

још три периода. Овога пута домаћини 
су били радници Одржавања и услуга, 
који су поред колега из Електровојво-
дине и Новосадске топлане постигли 
рекорд у овом хуманом гесту. 

Према речима Васе Кулиџана, лека-
ра Мобилне екипе Завода за трансфу-
зију крви у Новом Саду, ово је једна од 
најјачих акција у последње време. Забе-
лежено је 96 давалаца крви од тога њих 
8 то чини први пут и махом су млади 
људи. -Знамо да је стање залиха драго-
цене течности променљиво, да се ни-
када са сигурношћу не могу одредити 
дневне дозе, али за сада их је довољно 
захваљујући пре свега хуманом гесту 
исказаном данас у просторијама Елек-

тровојводине - мишљења је доктор Васо 
Кулиџан.

Домаћин мартовске акције добро-
вољног давања крви, Станко Живано-
вић, радник у Одржавању и услугама 
каже да је редован давалац и пријатељ 

по позиву у оваквим ситуацијама. Ис-
такао је одличну сарадњу са Електро-
војводином и градском Топланом у ор-
ганизовању хуманих акција и подсетио 
да је пре годину дана основан Актив до-
бровољних давалаца крви. -Док дајем 
крв чиним хуман гест и здрав сам, што 
је привилегија – истиче Живановић.

-Можемо се похвалити да је Електро-
војводина водеће предузеће у хуманим 
акцијама“ - рекао нам је Миодраг Рада-
ковић, иначе члан „Клуба 100“ добро-
вољних давалаца крви. Он је до сада то 
учинио 106 пута и тако на свој начин 
показао шта практично значи бити не-
посредни учесник у спашавању туђих 
живота.Наредна акција је у јуну, када се 
очекује обарање новог рекорда у добро-
вољном давању крви.

М. Ј.

електровојводина је званичним до-
кументом из 2012. године, поста-
ла чланица Савеза „Спорта за све 

Нови Сад“. У оквиру градских такми-
чења 2012/2013 постигнути су веома за-
пажени резултати у екипним спортови-
ма. 

-Очекујемо да будемо међу шест нај-
бољих екипа и на тај начин заиграмо у 
Плеј оф лиги. Веома сам задовољан што 
директор Друштва Срђан Кружевић 
има слуха, како за такмичарску, тако и 
за рекреативну страну спорта - изјавио 
је Миодраг Радаковић, референт рекре-
ације и спорта ЕВ, који је и члан Управ-
ног одбора у Савезу „Спорт за све Нови 
Сад“.

Резултати ЕВ у екипним спортови-
ма су неоспорни. Постоје веома јаке 
такмичарске екипе на градском нивоу. 

У кошарци екипа ЕВ је била четврта, у 
стрељаштву су жене заузеле друго ме-
сто, мушкарци четврто, шаху пето, док 
је у куглању мушка екипа постигла дру-
го место, а жене у стоном тенису треће. 
Очекујемо велики успех наших такми-
чара на такмичењу у пливању, тенису, 
спортском риболову и да ћемо успети 
да представимо Јужно-бачки округ на 
квалификацијама у Србобрану“, саз-
најемо од Миодрага Радаковића.

-Такође смо активни учесници на 
разним турнирима и организујемо јако 
лепа и пријатна дружења кроз спорт са 
Министарством унутрашњих послова, 
војском Републике Србије и Командом 
Прве бригаде КОВ. На терену ЕВ „ Ри-
барско острво“ или „Рибарац“, одржа-
вају се турнири у малом фудбалу. Што 
се тиче рекреативног бављења спортом, 

запосленима је у договору са Синди-
калном организацијом, Управом ЕВ 
Нови Сад и „Одржавање и услуге“, омо-
гућено коришћење сале за мали фудбал 
и стони тенис у ОШ „ Јожеф Атила“ - 
истиче наш саговорник.

-Под именом Електровојводина могу 
да се такмиче сви, без обзира на функ-
цију и образовање. То нас чини још 
јачим и позитивно орјентисаним у 
сваком смислу. А, судећи по самом по-
четку године, када је наша екипа у ма-
лом фудбалу у јануару освојила прво 
место, с правом очекујемо да настави-
мо са таквим резултатима. Верујемо да 
ће Србобран бити место где ће наше 
најбоље и најуспешније екипе постићи 
веома запажене резултате“, изјавио је 
Радаковић.

Ј. Р.

ИЗУЗЕТАН ОДЗИВ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ У МАРТОВСКОЈ АКЦИЈИ

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ ПД „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ ДОО НОВИ САД
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Запослени у електровојводини, одржавању и услугама и новосадској топлани, ову 
годину почели хуманим гестом – добровољним давањем крви. евидентирано 96 
добровољних давалаца, од тога 8 то чини први пут

резултати електровојводине у екипним спортовима су неспорни, иако постоје јаке 
такмичарске екипе на градском нивоу 
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Циљ Битке за породилишта је опремање свих породилишта у Србији 
опремом од огромног значаја за живот и здравље новорођених беба.
Акцију у Војводини заједнички воде Фонд Б92 и Електровојводина.
БОРБА СЕ НАСТАВЉА!
Прикључите се и Ви уплатом донације на жиро рачун 340-36233-65


