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Обезбедити добру погонску 
спремност

Још једна успешна зимска сезона је иза нас. 
Претходни зимски период карактерише ста-
билност испоруке електричне енергије. Већих 

оптерећења система није било. То је, очито, после-
дица добро урађених ремоната на целом конзуму 
Електровојводине.

Да би се целокупан електродистрибутивни сис-
тем Електровојводине довео у технички исправ-
но стање у току сезоне ремоната, ангажују се сви 
расположиви људски и технички ресурси. Ремонти 
се и раде да се елементи постројења провере и њи-
хов рад доведе у исправно стање, да се неки делови, 
који су битни, одмах или у што краћем року заме-
не, како би се у трафостаницама радило исправно и 
сигурно, посебно наредне зиме.

Финансијским планом одржавања 2013. плани-
ра се укупан утрошак средстава од 1,4 милијарде 
динара. Планом је предвиђено 680 милиона дина-
ра за редовно одржавање, 458 милиона динара за 
инвестиционо одржавање и 262 милиона динара 
за текуће одржавање. Висина одобрених средстава 
је врло значајна за наше настојање да побољшамо 
погонску спремност, повећамо квалитет испоруке 
електричне енергије, повећавамо средства огран-
цима за улагања у средњенапонску и нисконапон-
ску мрежу.

Током последњих година систематски су мењани 
елементи мреже и постројења, који су имали нај-
више отказа у погону на свим напонским нивои-
ма. Систематским заменама непоузданих елемена-
та мреже и постројења елиминисани су негативни 
утицаји те опреме на погонску спремност. На тај 
начин побољшни су коефицијенти поузданости.

Почетком 2013. године, рађена је ревизија елек-
троенергетских објеката. Прошле године набавље-
но је десет термовизијских камера за све огранке, 
тако да је квалитетно урађено термовизијско сни-
мање и ревизија трафостаница 20/0,4kV. По завр-
шеној ревизији почели су ремонти и замена непоуз-
даних елемената трафостаница и мреже. Тренутно 
се интензивно ради на ремонтима нисконапонске 
мреже, трафостаницама 20(10)/0,4 kV, далеководи-
ма средњег напона, трафостаницама 110 и 35 kV.

Магацин енергетске опреме је добро попуњен за 
почетак ремонтне сезоне, а већ су у високом про-
центу покренуте и јавне набавке из Плана за текућу 
годину.

Свакако, квалитетно урађени ремонти, обез-
беђују већу погонску спремност и сигурност рада 
ЕЕО-а.

Мирко Шијан
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н а седници Управног 
одбора Јавног предузећа 
„ Е л е к т р о п р и в р е д а 

Србије“, одржаној 26. априла, за 
директора Привредног друштва 
за снабдевање електричном 

енергијом крајњих купаца „ЕПС 
Снабдевање“, именован је Дејан 
Васић. Овом одлуком испуњавају 
се одредбе Закона о енергетици 
и Закључак Владе Србије од 16. 
новембра 2012. године којим 

се усвајају полазне основе за 
реорганизацију ЕПС. 

Дејан Васић је до сада обављао 
функцију директора Дирекције ЕПС за 
дистрибуцију електричне енергије.

Приредио: М. Ш.

ДИСТРИБУТЕРИ О МАГИСТРАЛНОМ ГАСОВОДУ
И

З 
ЕП

С-
а

Сарадња у градњи „Јужног тока“

Именован директор 
„ЕПС Снабдевање“

у организацији Дирекције ЕПС-а 
за дистрибуцију електричне 
енергије половином априла, у по-

словном објекту „Електродистрибуција 
Београд“, одржан је редован састанак 
за управљање дистрибутивним систе-
мом. Састанку су, поред представника 
ЕПС-а и привредних друштава за дист-
рибуцију електричне енергије, а пово-
дом разматрања питања снабдевања 
електричном енергијом објеката магис-
тралног гасовода „Јужни ток“ на тери-
торији Републике Србије, присуствова-
ли и представници фирми задужених за 
изградњу гасовода, Србијагас и „South 
Stream“ д.о.о. Такође, поводом разма-
трања ЕМС-овог предлога споразу-

ма о преузимању трафостаница 110/X 
kV, које треба да се изврши до краја 
овог месеца, састанку су присуствова-
ли и представници овог јавног преду-
зећа. Поред ових, на дневном реду на-
шле су се и друге актуелне теме, као 
што су прикључење малих електрана на 
дистрибутивни систем, усвајање једин-
ственог ценовника за њихово прикљу-
чење, извештај о непланираним преки-
дима напајања.

Разматрајући прву тачку дневног 
реда, прикључење објекта гасовода 
„Јужни ток“, Павел Персидскиј, пред-
ставник фирме „South Stream“, истакао 
је да састанак има за циљ да се одреди 
детаљан редослед будућих активности, 

како због сигурности напајања, који 
захтева инвеститор, тако и због закон-
ских обавеза.

- Од дистрибутивних привредних 
друштва очекује се да за рачун инвес-
титора изграде неопходне електроенер-
гетске објекте, јер иако се гасовод води 
подземно, постоје и надземни објекти 
у његовој функцији којима је потреб-
но снабдевање електричном енергијом, 
као компресорске, мерне и блок стани-
це... – истакао је Дејан Васић, дирек-
тор Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију 
електричне енергије, додајући да се од 
„Електродистрибуције Београд“ оче-
кује изградња једног објекта на опш-
тини Палилула, а од „Електросрбија 
Краљево“ изградњу пет објеката (у 
Богатићу, Лозници, Параћину, Деспо-
товцу и Свилајнцу). Затим, пред „Цен-
тар“ Крагујевац је изградња пет обје-
ката (по два у Жабарима и Смедереву 
и један у Великој Плани). Од „Југоис-
тока“ Ниш очекује се изградња четири 
објекта (по два у Зајечару и Бољевцу), 
а изградња највећег броја објеката, чак 
осамнаест, очекује Електровојводи-
ну Нови Сад (Ковин, Панчево, Опово, 
Зрењанин, Тител, Жабаљ, Србобран, 
Кула, два објекта у Сомбору и четири 
у Врбасу, као и објекти за Републику 
Српску у у Старој Пазови и Сремској 
Митровици, и за Хрватску у Бачкој Па-
ланки и Бачу). 

Приредио: М. Ш.
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ОПШТИНИ КОВИН ПРЕДАТ НА УПОТРЕБУ ВАЖАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ

директор Електровојводине 
господин Срђан Кружевић, по-
четком априла свечано је пус-

тио у рад комбиновану бетонску тра-
фостаницу „Дом здравља“ у Ковину, 
која ће обезбедити сигурност и ста-
билност у снабдевању електричном 
енергијом постојећег конзума. Њеном 
изградњом створени су и услови за 
прикључење новог објекта Хитне по-
моћи, који је од изузетне важности за 
житеље Ковина. 

– Трафостаница која је предата 
на употребу, омогућиће ефикасније 
функционисање Дома здравља и обје-
кта Хитне помоћи и тако створити 
услове становницима Ковина за нор-
малнији живот – изјавио је директор 
Срђан Кружевић, додавши да је у ову 
инвестицију Електровојводина уло-
жила 7 милиона динара . 

Комбиновано-бетонска трафоста-
ница напајаће постојеће објекте Дома 
здравља и омогућити повећање пот-
рошње, а такође ће се створити услови 
и за прикључење новог објекта Хитне 
помоћи. Нови изводи из ове КБТС ће 
омогућити квалитетније и поузданије 
напајање блока зграда које се налазе у 
непосредној близини трафостанице.

Новоизграђена ТС је плод заједничке 
сарадње и улагања Електровојводине, 

општине Ковин као и Дирекције за из-
градњу града.

Свечаном пуштању у рад, поред најви-
шег руководства Електровојводине при-
суствовали су и помоћник председника 
општине Дарко Баковић, као и чланови 
Општинског већа, представници здрав-
ствених институција на челу са др Бра-
ниславом Игњатовим, директором Дома 
здравља који се захвалио Електровојво-
дини на овој инвестицији.

– Због нестабилног напона имали смо 
проблеме са снабдевњем електричном 

енергијом Дома здравља, што је узро-
ковало пожар. Захвални смо Електро-
војводини која је изградњу трафоста-
нице завршила заиста брзо – рекао је 
присутнима др Игњатов, директор Дома 
здравља.

Објекат Дома здравља се налази у ус-
ком градском језгру и из тог разлога 
се приступило изградњи урбане полу-
укопане трафостанице најновије гене-
рације која се успешно уклапа у окру-
жење.

И. М.

у присуству представника општине и здравствених институција ковина 
електровојводина предала на употребу комбиновану трафостаницу „дом здравља“

Осигурано снабдевање струјом

Након предаје на употребу ТС „Дом здравља“

l ИспоручИоцИ опреме И 
ИзвођачИ

Извођач радова је ЕЛНОС из 
Бањалуке. Испоручилац опреме је ГАТ 
доо Нови Сад, а савремена опрема 
у трафостаници је продукт светски 
познатог произвођача Schneider. 
Раставне осигурачке летве је 
произвео Fupact, док је грађевински 
део урађен по лиценци Biosco 
schneider. Електродистрибуција 
Панчево испоручила је енергетски 
трансформатор 20/0,4 кV 630 кVА 
типа Минел ABS.
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Стабилна испорука енергије

зимску сезону 2012/ 2013. каракте-
рише стабилност испоруке. Једи-
ни проблем је било невреме у де-

цембру, када је снажан ветар удувавао 
снег у ТС 20/0,4 kV типа кула и када је 
долазило до испада извода. Кварова је 
било мање. Већих оптерећења система 
није било, тако да смо успешно заврши-
ли зимски период и улазимо у ремонт-
ну сезону 2013. Други део зимске сезоне 
је био изузетно миран, са минималним 
бројем испада. То је, очито, последица 
добро урађених ремоната на целом под-
ручју Друштва. План ремоната током 
2012. је максимално остварен, уз зна-
чајно повећана средства за ивестицио-
но одржавање (одлука ТСС). 

- Крајем 2012. године донети су тер-
мински планови искључења објека-
та 110 и 35 kV. Планове искључења 
20(10) и 0,4 kV, доносе огранци током 
ремонтне сезоне. Ступањем на снагу 
Методологије за максимално одобре-
на плаћања ЕМС-а, врло је значајно 
планирати искључења СН мреже, због 
евентуалних планираних прекорачења 

одобрених снага на ТС 110/х kV, који се 
од ове године пријављују - каже уз ос-
тало Павел Зима, директор Дирекције 
за управљање. Финансијским планом 
одржавања 2013. планира се укупан ут-
рошак средстава од 1,4 милијарди дина-
ра. Планом је предвиђено 680 милиона 
динара за редовно одржавање (прошле 
године 650 милиона динара), 458 ми-
лиона динара за инвестиционо одржа-
вање (2012 - 479 милиона динара) и те-
куће одржавање 262 милиона динара 
(прошле године 257 милиона динара). 
Висина одобрених средстава је врло 
значајна за наша настојања да побољ-
шамо погонску спремност, повећамо 
квалитет испоруке електричне енергије 

(ЕЕ) нашим купцима, повећамо сред-
става огранцима за улагања у СН и НН 
мрежу, посебно у СН мрежу која најви-
ше утиче на погонску спремност. Наша 
обавеза је улагање у мрежу и објекте по 
утврђеним приоритетима - каже Зима.

- Током последњих година системат-
ски смо мењали елементе мреже и по-
стројења који су имали највише отказа 

у погону на свим напонским нивои-
ма. По истим принципима радићемо 
и ове и следећих година, како бисмо 
имали што бољу позицију након пуног 
успостављања тржишта електричне 
енергије и онога што доноси. Системат-
ским заменама непоузданих елемената 
мреже и постројења елиминишемо не-
гативне утицаје те опреме на погонску 
спремност. На тај начин побољшали 
смо коефицијенте поузданости.Током 
прошле године набављена су 24 рекло-
зера из плана инвестиционог одржа-
вања, чија уградња треба да се заврши 
током ове године. Заједно са уградњом 
једног реклозера у пилот-пројекту у 
Огранку ЕД „Суботица“ и пројектом 
Smart sity у Новом Саду, Електровојво-
дина је покренула значајан пројекат 
управљања СН мрежом - истиче наш 
саговорник. Почетком 2013. године 
рађена је ревизија електроенергетских 
објеката. Прошле године набавље-
но је 10 термовизијских камера за све 
огранке, тако да је квалитетно урађе-
но термовизијско снимање и ревизија 
трафостаница 20/0,4 kV. Током већих 
оптерећења на трафостаницама 110 и 
35 kV урађено је термовизијско сни-
мање ових објеката, како би се откри-
ла топла места у постројењима. Након 
завршене ревизије почели су ремонти 
и замена непоузданих елемената ТС и 
мреже. Интензивно се ради на ремон-
тима нисконапонске мреже, трафоста-
ницама 20(10)/0,4 kV, далеководима 
средњег напона, трафостаницама 110 
и 35 kV. У делу инвестиционог одржа-
вања планира се утрошак значајних 
средстава за поправку мешовитог вода, 
поправка далековода средњег напона, 
поправка нисконапонске мреже...Ма-
гацин енергетске опреме је добро по-
пуњен за почетак ремонтне сезоне, а 
већ су у високом проценту покренуте и 
јавне набавке из плана за 2013.годину. 
Резултати уложених средстава и степе-
на извршених ремоната оправдани су 
квалитетнијом испоруком електричне 
енергије нашим купцима.

М. Ч. 

потпуно релизован план ремоната у 2012. години, уз значајно повећана средства за 
инвестиционо одржавање
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НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Привредна друштва за дистрибу-
цију електричне енергије су најди-
ректнији пословни партнери ЕМС-а. 
Како видите досадашњу и будућу са-
радњу ЕМС-а и Електровојводине?

- Везе и сарадња Електровојводине и 
ЈП Електромрежа Србије дугогодишње 
су, сасвим органске и чак физичке. Да-
кле, није реч само о пословним везама. 
Чињеница да је Електровојводина давно 
почела да уводи најновије и најнапред-
није технике и технологије управљања 
и надзора, као и да је развила успешне 
комуникационе стандарде и тиме омо-
гућила врло добру надградњу за ло-
гичну, природну сарадњу са Електро- 
мрежом Србије. Усмерени смо једни 
на друге од почетака формирања на-
ших предузећа, баш као што и намеће 
природа електроенергетског система. 
Узмите најсвежији пример градње нове 
дистрибутивне ТС „Инђија 2“ за коју је 
Електромрежа Србије изградила дале-
ковод. Уосталом, донедавно су запосле-
ни у ЕМС-овом погону преноса Нови 
Сад и запослени у Електровојводини 
радили у заједничкој пословној згради, 
до 19. октобра прошле године. Тад смо 
ваш директор и ја потписали уговор, 

који је претходно одобрила Влада Репу-
блике Србије, о размени простора два 
предузећа у Новом Саду. Тако ће ЕМС-
овим запосленима бити омогућено да 
несметано раде у најбољим условима, 
а обезбеђене су и будуће потребе Пого-
на за пословним простором. То је добра 
илустрација односа два предузећа.

Донета је и нова Методологија за 
одређивање цене приступа систему 
за пренос електричне енергије. Осим 
тога, новим законским одредбама по-
требно је разрешити питање плаћања 
приступа трафостаница 110/x kV на 
напонском нивоу 110 kV. Како види-
те реализацију ових законских од-
редби?

- Обе теме веома су значајне и одно-
се се на процес увођења и управљања 
тржиштем електричне енергије, што 
је у надлежности Електромреже Ср-
бије. Међутим, методологија за одређи-
вање цене приступа у надлежности је 
одговарајућих владиних институција, 
Министарства енергетике и Агенције 
за енергетику, а они одлучују и на те-
мељу врло озбиљних консултација са 
стручњацима из ЕМС-а, али и привред-
них друштава за дистрибуцију. Сходно 

томе, сви ћемо примењивати најцелис-
ходније одлуке.

Одржавање и развој мреже је један 
од приоритетних задатака пословања. 
Како сте задовољни сарадњом Елек-
тровојводине и ЕМС-а у овом сегмен-
ту пословања?

- Свако предузеће има дефинисане 
задатке одређене растућим потребама, 
као и међународним стандардима и за-
хтевима тржишта. Наше Јавно преду-
зеће има свега 2,54% губитака у мрежи. 
Европски стандарди су до 3%, што нас 
сврстава међу водеће по том показа-
тељу. Опет, то је резултат квалитетних 
ремоната и редовног одржавања. С дру-
ге стране, ми сада у ЕМС-у инвестицио-
ну политику спроводимо дисциплино-
вано и крајње одговорно. Верујем да је 
неколико великих системских захвата 
као што су градња нових трафостани-
ца у Војводини, унапређење напонских 
прилика посебно у Бачкој, подизање 
на виши напонски ниво нарочито ТС 
„Сремска Митровица 2“, допринело и 
успешнијем и лакшем функционисању 
Електровојводине. Одмакле припреме 
за градњу изванредно значајне инвес-
тиције, 400-киловолтног интерконекти-
вног далековода од Панчева до Решице 
као и планирано подизање напонског 
нивоа у западној Србији на 400 kV до-
датно ће унапредити и напонске при-
лике у северној покрајини, што значи 
унапредити рад и Електровојводине.

Електровојводина од ЕМС-а преу-
зима електричну енергију на ТС 110. 
Како сте задовољни степеном изми-
ривања обавеза за трошкове услуга 
преноса електричне енергије од стра-
не Електровојводине?

- Сасвим извесно је да више дистри-
бутивних привредних друштава има 
проблема у наплати електричне енер-
гије испоручене купцима, али и у 
плаћању обавеза према Електромре-
жи Србије. Верујем на обострано задо-
вољство и у вашој, и нашој компанији, 
међу привредним друштвима за дист-
рибуцију електричне енергије Електро-
војводина је најуреднија у испуњавању 
својих обавеза. 

Приредио М. Ш.

електровојводина најуреднија међу привредним друштвима за дистрибуцију у 
испуњавању обавеза за трошкове услуга преноса електричне енергије

Пожељан пословни партнер

Никола Петровић, директор ЈП ЕМС
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о гранак ЕД „Зрењанин“ 
послује у амбијенту који ка-
рактерише велики број преду-

зећа у стечају или реструктурирању. 
Због тога је наплата потраживања 
од купаца из категорије „привреда“ 
сложена. Често се дешава да се елек-
трична енергија користи за грејање 
просторија у домаћинствима са ло-
шијом материјалном ситуацијом 
која брзо нагомилају дуг за утроше-
ну електричну енергију коју нису у 
ситуацији да измире, па се дуговања 
акумулирају у дужем временском 
периоду. Пошто је руководство кроз 
дужи временски период утврдио да 
постоји озбиљан проблем у наплати, 
нашли су решење како да заједнич-
ким снагама предупреде последице 
лоше наплате. Пословодство Огран-
ка заједно са својим сарадницима, 
својим сталним контактима и коор-
динирањем са великим бројем купа-
ца електричне енергије, допринели 
су превазилажењу проблема у нап-
лати и повећању степена остварења 
наплатног задатка.

-Електродистрибуција „Зрењанин“ 
предузима све мере да наплати своја 
потраживања у складу са постојећим 
законским одредбама. Најшире ак-
тивности су свакако апели на купце 
у смислу измиривања својих обаве-
за путем јавних медија. Константним 
активностима у радијским и телеви-
зијским емисијама на локалном ни-
воу, ЕД „Зрењанин“ пружа информа-
ције од значаја за купце електричне 
енергије. Купцима се сваког месе-
ца достављају опомене за неплаћену 
електричну енергију, чиме се још јед-
ном информишу о својим дуговањи-
ма и роковима за плаћање обавеза. 
Уколико купац не реагује по опомени, 
примењују се и друга средства напла-
те, па и обустава испоруке електри-

чне енергије. Електродистрибуција 
„Зрењанин“ увек има разумевања за 
проблеме купаца тако да су договори 
о измиривању обавеза увек могући – 
истиче Милан Шкипина, руководи-
лац Сектора за трговину електрич-
ном енергијом.

С друге стране, свакако је потреб-
но истаћи и сталну борбу против 
неовлашћене потрошње електричне 
енергије. Повећаним мерама на кон-
тролама мерних места као и приме-
ном савремених метода мерења и 
информатичких алата, проценат от-
кривених случајева неовлашћене 
потрошње је у сталном порасту, што 
директно доводи до смањења укуп-
них губитака електричне енергије. 
Активности на наплати потраживања 
имају посебан утицај на социјално 
угрожена домаћинства и због тога су 

врло битни односи са органима ло-
калне самоуправе .

Огранак ЕД „Зрењанин“ има одлич-
ну сарадњу са Центром за социјални 
рад општине Зрењанин ради реша-
вања проблема снабдевања електрич-
ном енергијом социјално угрожених 
домаћинстава. 

Овај Огранак је склопио највећи број 
споразума о репрограму старог дуга у 
Електровојводини. 

Узимајући у обзир ангажованост 
свих запослених у овом огранку и њи-
хову вредну сарадњу са многим зна-
чајним институцијама у вези са елек-
тричном енергијом, остаје нам само 
да им честитамо реализацију ни мало 
једноставног циља, добре реализације 
наплате у доста тешком времену за 
становништво.

J. P.

УСПЕШНА НАПЛАТА ОГРАНКА ЕД „ЗРЕЊАНИН“
О

ГР
а

Н
Ц

И

упркос великој стопи незапослености становништва и великог броја предузећа у 
стечају и реструктурирању, електродистрибуција „зрењанин“ уз помоћ стручног 
тима руководства сарађује и са центром за социјални рад и решава проблеме 
наплате утрошене електричне енергије

Највише споразума о 
репрограму

Пословна зграда Огранка ЕД „Зрењанин“
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАРТУ 2013. ГОДИНЕ

Eлектроенергетска ситуација у мар-
ту је била добра и није било огра-
ничења у испоруци електричне 

енергије, нити је било напонских ре-
дукција на ТС 110/x kV. Хидролошка 
ситуација је у марту била добра јер су 
и дотоци и акумулације били на плани-
раном нивоу, због чега су хидро капа-
цитети радили у складу са билансним 
режимима рада.

- Што се тиче функционисања дистри-
бутивног система Електровојводине то-
ком марта, можемо констатовати да је 
систем радио стабилно, што се види и 
из броја тзв. погонских догађаја који је 
на месечном нивоу био незнатно мањи 
него у истом периоду претходне годи-
не - каже Момчило Шешлија, руководи-
лац Сектора за управљање и планирање 
конзума у Дирекцији за управљање Уп-
раве Друштва.

Осмог марта, у 5,45 сати, због испа-
да ДВ 110 kV бр 142/2 “Бечеј - Нови Бе-

чеј”, без напона остаје ЕТ 110/35 kV у 
ТС “Бечеј”. Прекид у напајању купаца 
електричном енергијом (ЕЕ) са конзума 
овог ЕТ трајао је 19 минута. 

Четрнаестог марта, у 23,58 сати, ус-
лед деловања Бухолц заштите узро-
коване недостатком уља у ЕТ број 2 
110/35 kV у ТС “Алибунар”, дошло је до 
његовог испада из погона. Купци нису 
остајали без електричне енергије јер је 
сав терет преузео ЕТ број 1. Напомиње 
се да наведени ЕТ број 2 већ дуже, због 
обилног цурења уља, ради на граници 
техничке исправности, те би што пре 
требало извршити његово заптивање 
или да се замени поузданијим.Петнае-
стог марта, у 14,48 сати, услед деловања 
земљоспојне заштите узроковане про-
бојем три потпорна и једног проводног 
изолатора у ћелији извода 20 kV “Су-
тјеска”, дошло је до испада ТП 20 kV 
ЕТ 3 у ТС 110/20 kV “Кикинда 2”. Ку-
пци са конзумног подручја овог ЕТ су 

били без напајања ЕЕ 39 минута.Три-
десетог марта, у 22,29 сати, деловањем 
земљоспојне и прекострујне заштите 
услед пропуста заштите на 20 kV из-
водима “Индустрија” и “ДТД Адорјан” 
(квар на кабловима), дошло је до испа-
да ТП 20 kV ЕТ број 1 у ТС 110/20 kV 
“Кањижа”. Прекид у напајању купаца 
ЕЕ трајао је 17 минута.Важно је што је 
крајем марта на конзумном подручју 
Огранка “ЕД Рума”, стављена под на-
пон и пуштена у рад нова ТС 110/20 kV 
“Инђија 2”, чиме је повећана поузда-
ност рада тог дела ЕД система Елек-
тровојводине. 

- И током марта су на мети лопова 
били сви делови ЕД система Електро-
војводине: опрема из ТС, бакарни про-
водници са ДВ, СН и НН кабловска 
мрежа, НН успонски водови, итд. На 
подручју Баната, које покрива Огранак 
“ЕД Зрењанин”, настављено је скидање 
и преосталих бакарних проводника са 
ДВ 35 kV, између ТС 110/35 kV “Зрења-
нин 1” и ТС 35/20/10 kV “Меленци”, и то 
1. и 8. марта. Проводници су покраде-
ни са укупно 107 стубних поља. Осам-
наестог марта је у РП 20 kV “Србобран-
ски пут” у Врбасу, приликом покушаја 
крађе три напонска трансформатора, 
скинут и однет и део (2 м) металне огра-
де око објекта - истиче Шешлија.

Према диспечерским подацима, у 
марту је из система преузето 884 GWh 
(повећање од 10,86% у односу на пот-
рошњу у истом периоду претходне го-
дине; на нивоу предвиђеним билан-
сом). То је последица далеко хладнијег 
времена него у марту 2012 године. 
Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.522 МW ( 
повећање од 5,47% у односу на врш-
ну снагу забележену у марту претхо-
дне године). Дистрибутивни купци 
преузели су 815 GWh, што је, у одно-
су на исти период претходне године, 
повећање од 7,89%. Директни купци 
преузели су 69 GWh (више за 64,74% 
у односу на исти период из претходне 
године). Средња дневна температура у 
марту 2013. године била је 5,3 оС, што 
је за 2,8 оС ниже од средње дневне тем-
пературе забележене у истом периоду 
претходне године.

М. Ч.

крађе електроенергетске опреме на подручју Баната и даље интензивне

Систем радио стабилно
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у присуству градоначелника Ми-
лоша Вучевића, директора Елек-
тродистрибуције Нови Сад Боја-

на Атлагића, председника Савета Месне 
заједнице Љубомира Ласице и члано-
ва Месне заједнице Сремска Камени-
ца, пуштена је у рад нова трафостани-
ца „Славујева“. Поред трафостанице, 
изграђено је 1200 метара кабловских 
водова и 1730 метара надземне ниско-
напонске мреже, што ће омогућити и 
постављање новог уличног осветљења у 
том делу насеља.

Према речима Љубомира Ласице, 
грађани тог дела насеља нису имали 
струје 12 година, а породице које овде 
живе имају и по четворо деце, па самим 
тим ова инвестиција за њих има огро-
ман значај. 

- Важно је нагласити да Град не тре-
тира Парагово као викенд насеље, јер се 

број грађана који овде живе драстично 
увећао. Нама је циљ да управо у овом 
крају Сремске Каменице реализујемо и 
друге инвестиције из области комунал-
не инфраструктуре, како би се обезбе-
дили што квалитетнији услови за ста-
новање. Ово је мали корак, али веома 

битан за овај део Парагова - истакао је 
градоначелник Милош Вучевић.

У име Електродистрибуције „Нови 
Сад“, присутнима се обратио директор 
овог Огранка Бојан Атлагић. Захвалив-
ши се представницима Месне заједни-
це на подршци у решавању имовинско-
правних односа, без чега инвестиција 
није ни могла бити остварена, најавио 
је изградњу још једне монтажно-бетон-
ске трафостанице „Ловачки дом“. Ова 
трафостаница у реону пута за Попови-
цу, обезбедиће боље напонске прилике 
на мрежи. 

Нова трафостаница имаће огроман 
значај за даљи развој овог дела Параго-
ва, с обзиром на то да се све већи број 
грађана одлучује на бег из градске вре-
ве и живот на мирнијој сремској стра-
ни.

И. М.

ПУШТЕНА У РАД ТРАФОСТАНИЦА „СЛАВУЈЕВА“ У ПАРАГОВУ

за житеље новосадског дела насеља парагово ова инвестиција има огроман значај

Светло после дванаест година

привредна делегација Републике 
Италије, сачињена од представ-
ника више од 40 реномираних 

италијанских компанија заинтересова-
них за могућности сарадње на нашем 
тржишту посетила је 16. априла ове го-
дине ПД „Електровојводина“ доо Нови 
Сад. 

Делегацију су предводили Ђулијано 
Моница, заменик председника за Ев-
ропу, одељења Енергетике и тржиш-
них стратегија удружења АНИЕ из 
Милана и Паоло Тоски, шеф Економ-
ског одељења и саветник за економска 
питања Амбасаде Републике Италије у 

Београду. У име Електровојводине при-
сутнима су се обратили Срђан Круже-
вић, директор ПД „Електровојводина“ 
доо Нови Сад, Срето Палалић, дирек-
тор извршне функције за технички сис-
тем ПД „Електровојводина“ доо Нови 
Сад и Горан Недић, директор Центра за 
информатику и телекомуникације ПД 
„Електровојводина“ доо Нови Сад.

– Делегација привредника из Ита-
лије је дошла у Србију са конкретним 
идејама. Ми смо искористили прили-
ку да их угостимо код нас и предочи-
мо им оне потенцијале које Војводи-
на у овом моменту има и покушамо 
са њима да остваримо конкретнију 
сарадњу. У Војводини постоје вели-
ки потенцијали за обновљиве изворе 
енергије и Електровојводина је спрем-
на да прихвати све партнере који до-
лазе - рекао је Срђан Кружевић, ди-
ректор Друштва. 

– Намеравамо да реализујемо инвес-
тиционе пројекте са локалним парт-
нерима тако да нам енергетски сектор 

буде база уз ангажовање и других при-
вредних делатности. Дошли смо овде 
јер желимо да видимо какве су могућ-
ности за то - изјавио је Ђулијано Мони-
ца, потпредседник АНИЕ.

У саставу привредне делегације из 
Италије били су представници око 40 
компанија које се баве пројектовањем 
и извођењем грађевинских радова, 
производњом опреме и материјала за 
грађевинарство, инжењерингом и оп-
ремом за производњу, пренос и дистри-
буцију електричне енергије, укључујући 
и обновљиве изворе енергије.

А. Ж.

ИТАЛИЈАНСКИ ПРИВРЕДНИЦИ У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ 

инвестиције које долазе из света су увек добродошле јер ће донети нова радна 
места и свеж капитал у наше друштво, истакао је директор електровојводине, 
срђан кружевић

Улагања у енергетски сектор
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представнике компаније „Siemens“, 
приликом обиласка трафоста-
нице 110/35/20 kV „Н. Сад 7“, у 

оквиру “VАR partner das in Belgrade”, 
регионалног састанка представника 
„Siemens“-а и овлашћених партнера и 
дистрибутера у име „ЕД Нови Сад“ до-
чекали су запослени Сектора за експло-
атацију на челу са извршним дирек-
тором за технички систем ЕД „Нови 
Сад“ Душаном Чомићем. Делегација 
из иностранства, заједно са домаћим 
представницима компаније „Siemens“, 
обишла је трафостаницу „Нови Сад 
7“ и том приликом гости су упозна-
ти са техничким карактеристикама те 
трафостанице. На самом почетку оби-
ласка посетиоци су разгледали 110 kV 
постројење уз поштовање прописа-
них мера безбедности, при чему су те-
хничка лица Сектора за експлоатацију 
износили техничке чињенице везане 
за сам објекат од времена изградње до 
последње реконструкције 2011. године 
када су застарели уређаји релејне заш-
тите, замењени модерним мултифунк-

ционалним микропроцесорским ре-
лејима произвођача „Siemens“.

У току обиласка објекта гостима је 
представљена конфигурација 110 kV 
разводног постројења, као и сама веза 
ТС „Нови Сад 7“ са системом за пре-
нос електричне енергије (110 kV ДВ 

1217 који повезује ТС „Н.Сад 7“ са 
ТС „Н. Сад 1“). Посебно је наглашена 
важност конзума који се напаја са ТС 
„Н. Сад 7“ уз навођење техничких ка-
рактеристика енергетских трансфор-
матора који су тренутно у погону у 
тој трафостаници. Обилазак се наста-
вио у згради трафостанице у којој су 
смештени уређаји заштите, мерења и 
управљања, као и 20 kV и 35 kV раз-
водна постројења. Гостима је најин-
тересантнији био спој релативно ста-
ре технологије, са новим вакуумским 
прекидачима и модерном микропро-
цесорском релејн заштитом. Назначе-
но је и да реконструкција трафоста-
нице „Н. Сад 7“ није у потпуности 
завршена и дa je предвиђена изградња 
још једног напојног 110 kV далековода 
којим би се 110 kV главни систем са-
бирница 2 ставио у погон, као и завр-
шетак реконструкције унутрашњости 
трафостанице која би подразумевала 
уклањање преостале застареле опреме 
у ЛУМ-у, са модерним разводима по-
моћног напона у трафостаници. 

М.К.

ПРЕДСТАВНИЦИ „SIEMENS“-A У ПОСЕТИ ТС 110/35/20 КV „НOВИ САД 7“
П

О
СЕТа

најинтересантнији детаљ посете је спој релативно старе технологије са новим вакуумским 
прекидачима и модерном микропроцесорском релејном заштитом

Посета важног пословног 
партнера

Представници„Siemens“-а у трафостаници 110/35/20 kV „Нови Сад 7“

Разгледање унутрашњости трафостанице
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овогодишњи спортски сусрети 
запослених, тридесет девети по 
реду, одржани су 27. априла, у 

Спортско пословном центру „Војво-
дина“ у Новом Саду. Запослени су се 
надметали у 13 дисциплина (пењање 
на стуб, мали фудбал, баскет, одбојка, 
стони тенис, пливање, куглање, пикадо, 
стрељаштво, шах, спортски риболов, 
тенис и преферанс), с тим да су такми-
чења у спортском риболову и пливању 
одржана недељу дана раније. Гости на 
Сусретима били су представници ЕД 
„Бијељина“ и Енел Електрика Банат из 
Темишвара. 

При свечаном отварању учесници-
ма су се обратили Владимир Плавшић, 
председник Синдикалне организације 
Електровојводине и Срђан Кружевић, 
директор Друштва, који је учесници-
ма измамио осмех и позитивно распо-
ложење и пожелео успех у такмичењу. 
Председник Синдиката Владимир Плав-
шић, изразио је велико задовољство ор-
ганизацијом овогодишњих Спортских 
сусрета запослених. 

Присутни су могли врло лако да 
осете добро расположење и спортски 
дух свих такмичара. Након такмичар-

ског дела, уследило је дружење, разме-
на спортских искустава са терена и, на 
крају, додела медаља и пехара најуспеш-
нијима, у ресторану „Победа“ у Петро-
варадину, где су такмичари уживали уз 
пријатне звуке музике и песме.

Потврда да сви људи добре воље 
подједнако воле пријатна и весела дру-
жења је и непрекидно присуство на 

такмичењу директора Друштва Срђана 
Кружевића, који је заједно са свим учес-
ницима , добрим расположењем испра-
тио овај такмичарски дан, а Електро-
војводина као домаћин ових Спортских 
сусрета, показала своје велико спорт-
ско срце.

Ј. Р. 

ОДРЖАНИ 39. СПОРТСКИ СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ
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Јачање такмичарског духа и 
колегијалности
на овогодишњим спортским сусретима учествовала скоро трећина запослених који 
су се надметали у 13 дисциплина

Пењачи ЕД „Суботица“, први у тој дисциплини, са директором Кружевићем

Са отварања Спортских сусрета
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l НАЈИСТАКНУТИЈЕ ЕКИПЕ И ПОЈЕДИНЦИ

У пењању на стуб, најбоља је била екипа из ЕД „Суботица“, друго место освојили су ЕД „Сомбор“, а треће ЕД „Рума“. Што се тиче 
појединачног пласмана, прво место заузео је Вујадин Рајшић, друго Ђорђе Вујиновић и треће Бранислав Коцкаревић. У малом 
фудбалу првом место екипа из ЕД „Рума“, друго „Одржавање и услуге“, треће ЕД „С. Митровица“. У баскету прво место заузела је 
ЕТ „ Јужна Бачка“, друго ЕД „Зрењанин“ и треће Управа Друштва. У одбојци у женском екипном пласману, прво место однела је ЕД 
„Панчево“, друго Управа Друштва и треће ЕД „Сомбор“. У истом пласману што се тиче мушкараца, ЕД „С. Митровица“ је освојила 
прво, ЕД „Зрењанин“ друго и ЕД „Суботица“ треће место. У стоном тенису (жене у појединачном пласману): прво место заузела 
је Љиља Бјелица, Погон „Врбас“, друга Снежана Величковић Управа Друштва и трећа Антонија Бабић ЕД „Сомбор“. У екипном 
пласману што се тиче мушкараца, прво место припало је ЕД „Панчево“, друго ЕД „Рума“ и треће ЕД „Суботица“. У куглању, екипно 
код мушкараца, ЕД „Суботица“ забелижила је прво, ЕД „Нови Сад“ друго и ЕД „Сомбор“ треће место. У куглању, екипно, жене, 
прво, ЕД „Рума“, друго „Бетоњерка“ Сомбор, треће Управа Друштва. У појединачном пласману, прво место Марија Станић, ЕД 
„Рума“, друго Снежана Величковић, Управа, треће Жељка Кекезовић, „Бетоњерка“ Сомбор. У пикаду, прво место екипно припало 
је ЕД „Нови Сад“, а појединачно, прво место припало је Александри Чоловић, „Одржавање и Услуге“. У стрељаштву, у екипном 
пласману, прво место заузела је ЕД „Зрењанин“, друго ЕД „Сомбор“ и треће Управа Друштва. Појединачно Дејан Марковић је 
освојио прво место из Управе Друштва, друго Драган Видић ЕД „Зрењанин“ и треће Зоран Прекогачић, ЕД „Нови Сад“. Што се тиче 
жена појединачно, прво место очекивано је заузела Катица Шимоник, Управа Друштва, друго Бранка Ранђеловић ЕД „Нови Сад“ 
и треће Даница Тимотић , Управа Друштва. Екипно, жене у стрељаштву бележе следећи резултат: прво место Управа Друштва, 
друго ЕД „Нови Сад“ и треће ЕД „Рума“. У шаху у екипном пласману, ЕД „Суботица“ је прва, ЕД „Нови Сад“ друга и ЕД „Рума“ трећа. 
У појединачном пласману први је Синиша Арбутина ЕД „Суботица“, други Предраг Новаковић ЕД „Нови Сад“ и трећи Драган 
Станић ЕД „Суботица“. У преферансу, прво место припало је ЕД „Нови Сад“, друго Управи Друштва и треће ЕД „Зрењанин“. У тенису, 
убедљиву победу однео је Владимир Огњановић, Управа Друштва, другопласирани је Ђорђе Бероња ЕД „Рума“ и треће место 
припало је Миливоју Стражместеру, Погон „Кикинда“.
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на Новосадском сајму је од 10. 
до 12. априла, одржан II Међу-
народни сајам обновљивих из-

вора енергије (ОиЕ) „SOLAR-THERM-

BIOMASA 2013“, у организацији ICM 
international из Београда. Сајам је, још 
од прошлогодишње, прве такве мани-
фестације, замишљен као платформа 
за промоцију производа, размену ис-
кустава и знања из подручја обновљи-
вих извора енергије и енергетске ефи-
касности.

Прошле године је удео стручних по-
сетилаца ове манифестације био чак 95 
одсто, од чега су око 40 одсто били посе-
тиоци који у својим компанијама имају 
руководећа места, са правом уговарања 
и доношења одлука о инвестицијама. 
И ове године овај пословни догађај је 
окупио значајан број иностраних и до-
маћих произвођача, дистрибутера оп-

реме, машина и бројне професионалце 
из ових области. Овај скуп је отворио 
Њ.Е. господин Франц Бут, амбасадор 
Републике Словеније у Србији.

На Сајму је приређен и Едукативни 
пословни форум, на коме су стручњаци 
и професионалци одржали предавање 
и обуку инсталатера, као и презента-
ције о гашењу пожара на соларним па-
нелима, горионицима и котловима за 
биомасу, геотермалним и вентилаци-
оним системима, при регулацији тем-
пературе...

Организовани су и, бесплатни, Међу-
народни пословни сусрети, а омогуће-
но је да њихови учесници могу да буду, 
сем излагача и посетиоци Сајма.

Одржана је и панел-дискусија на тему 
„Од великог потенцијала до реализа-
ције у области ОиЕ и ЕЕ“ (потенцијал 
Србије у овим областима, шта је до сада 

учињено, има ли и које су препреке, ко-
лико су друге земље испред нас, итд). 
Учествовали су представници ресор-
ног министарства Владе РС, Института 
„Михајло Пупин“, Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, ЈП 
ЕПС-а и фирме „Eco life“. 

М. Ч

ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ „СОЛАР-ТЕРМ-БИО МАСА 2013“

одржана и панел-дискусија: „од великог потенцијала до реализације у области оие 
и енергетске ефикасности (ее)“

Промоција производа и 
размена искуставаО
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Сајам је окупио значајан број излагача, професионалаца и стручњака за ОиЕ и ЕЕ

l Регионална 
конфеРенција у БеогРаду

Двадесетак дана пре Сајма о ОиЕ у 
Новом Саду, у београдском Центру 
„Сава“ одржана је X Регионална 
конференција о безбедном и 
профитабилном инвестирању у 
енергетику „Балкан-нови европски 
извор енергије“, коју је отворила 
ресорна министарка у Влади РС, 
проф. др Зорана Михајловић. 
Учествовало је око 400 панелиста и 
високи представници институција из 
ЕУ, Русије, Кине, министри ресорних 
министарстава земаља региона, 
више од 50 значајних енергетских 
компанија, итд (опширније: www.
merz.gov.rs). Проф. др Михајловић 
је, уз остало, указала на стратешки 
значај Србије за унапређење 
енергетског система у региону; 
истакла да је Скупштина РС усвојила 
Закон о ефикасном коришћењу 
енергије и да је у РС обезбеђена сва 
потребна легистлатива за улагања 
у ОиЕ. Као представник земље 
пријатеља Конференције, говорио 
је и Њ.Е. господин Мехмет Кемал 
Бозај, амбасадор Турске у РС, који је 
између осталог подсетио на недавни 
разговор са проф. др Михајловић, као 
и да би Турска могла да буде један од 
улагача у енергетске пројекте Србије. 
Додао је да би „пројекти у енергетици 
требало да буду еко-пријатељски“, 
јер се Турска све чешће суочава са 
климатским променама.

М. Ч. 
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приликом посете Дистрибутив-
ном диспечерском центру за-
тичемо двојицу колега у својим 

свакодневним активностима. Како су 
нам рекли, радни дан диспечера по-
чиње примопредајом смене, провера-
вањем да ли има испада из система, а 
завршава се писањем извештаја. 

Диспечерски посао је веома захте-
ван, неопходна је пуна пажња, морају 
увек бити спремни на тачне, прециз-
не и чињеницама утемељене одговоре, 
јер свака грешка може угрозити монте-
ре на терену, али и производне процесе 
код појединих купаца чија делатност не 
дозвољава прекиде у снабдевању елек-
тричном енергијом.

Диспечери су углавном електротех-
ничке струке, са завршеном најмање 
средњом стручном спремом. Обично су 
првобитно били ангажовани на терену, 
како би на тај начин савладали све еле-
менте система. После обавезних тести-
рања, процене психофизичких способ-
ности, где се и види ко је спреман за тај 
посао, постају диспечери.

Због осетљивости посла, организа-
ција рада је прецизно дефинисана. Све 
је по процедурама ИСО квалитета. 
Постоје и посебни интерни правилни-
ци којима је прописанн рад монтера. 
Управљање електроенергетским сис-
темом је апсолутно уређено и користи 
се најсавременија технологија попут 
Мitsubishi видео зида који омогућава 
детаљан преглед читаве мреже, а самим 
тим и олакшано управљање. Ова опре-

ма је нова, набављена је у октобру пре-
тпрошле године. 

Према речима наших саговорника, 
веома је битна веза и размена података 
између Подручних диспечерских цен-
тара и Регионалног Диспечерског Цен-
тра ЕМС-а. 

Руководство Дирекције за управљање 
је увек на располагању, надзор је кон-
стантан, не сме ништа да се пропусти. 
Води се рачуна о информацијама које 
се дају из диспечерског система, а ком-
плетна коресподенција се бележи и сва-
ки разговор се снима. У Диспечерском 
центру непрекидно је присутно шесто-
ро запослених, који су стално опера-
тивни. Ради се константно, у сменама и 
у сваком тренутку сва догађања морају 
да се држе „под контролом“. 

За сваки испад или неправилност 
обавештавање се ради по утврђеној 

процедури, а на свака четири сата се 
размењују и подаци са Регионалним 
Диспечерским центром ( РДЦ). 

Улазак у Диспечерски центар је стро-
го контролисан. У ДДЦЕВ надгледају и 
скупљају се информације из свих огра-
нака. Прати се проток свих дешавања, 
бележе евентуалне повреде на терену, 
крађе. Комуникација се одвија путем 
система радио веза и интерне и екстер-
не мреже. Постоји могућност надгле-
дања свих екипа по терену, локације ра-
дова, позиције возила и монтера. 

Диспечерски посао је стресан, веома 
одговоран, али колеге које тамо раде, 
своје задатке обављају савесно, кажу 
одговорни за те послове. Диспечери, 
како кажу, препознају једни друге по 
гласу, чак и када се никад нису виде-
ли. 

И. М.

ПРЕПОДНЕ У ДИСТРИБУТИВНОМ ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ ЕВ
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дистрибутивни диспечерски центар електровојводине (ддцев) је организациона 
јединица која ради нон - стоп 24 часа 365 дана у години

Непрекидна контрола рада ЕЕ 
система

Из Дистрибутивног диспечерског центра Електровојводине

l Смена 12 Сати

Рад диспечера одвија се у „турнусима“. 
Смена траје 12 сати. Ради се од 7-19 
часова, након чега диспечер није 
активан наредна 24 сата. Због веома 
напорног радног времена, у просеку 
диспечери, не спавају 10 година 
у својој кући каже статистика, а 
запослени у Диспечерском  центру то 
потврђују.
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потписвањем Принципа осна-
живања жена, у сарадњи са UN 
WOMEN, агенцијом Уједиње-

них нација за родну равноправност, 
Електровојводина се обавезала на кон-
тинуирано неговање и унапређење 
равноправности међу половима. Елек-
тровојводина се изјаснила да ће у свом 
пословању поштовати принципе поста-
вљања руководилаца оба пола посвеће-
них родној равноправности на високе 
управљачке позиције, праведно посту-
пати према свим мушкацима и женама 
и подржавати људска права и недис-
криминацију, обезбеђивати безбедност 
свих радника и радница, промовисати 
образовање, обуке и стручно усаврша-
вања жена, развијати компаније и мар-
кетинг на начин који оснажује жене, 
промовисати равноправност кроз ини-
цијативе у друштву и мерити напредак 
родне равноправности као и јавно из-
вештавати о њему. 

Сектор за људске ресурсе Електро-
војводине у сарадњи са представни-

цима Покрајинског омбудсмана, де-
финисао је неколико активности које 
ће омогућити спровођење Принципа 
у праксу. Међу овим активностима су: 
истраживање са циљем стицања уви-
да у ниво знања и обавештености за-
послених о основним појмовима родне 
равноправности и полне дискрими-
нације. На основу резултата ових ис-
траживања, биће организоване обу-
ке менаџмента и осталих запослених 
у сврху упознавања са Принципима и 
могућностима њихове примене у на-
шој компанији, као и едукације о ос-
новама родне равноправности, који-
ма ће бити обухваћени припадници 
оба пола, затим, оснаживање ученица 
Електротехничке школе кроз стипен-
дирање и обезбеђивање стручне прак-

се у нашој компанији, у циљу одржа-
вања политике једнаких могућности, 
програм интегрисања жена које су 
биле на породиљском одсуству како би 
и тада пратиле дешавања у компанији 
и како би се лакше адаптирале радним 
условима након повратка на своје рад-
но место, организовање сета обука које 
за циљ имају развој лидерских потен-
цијала перспективних младих жена, 
пошто је уочена диспропорција прису-
ства жена на тренинзима и обукама

Определивши се за усмеравање по-
словних активности на оснаживање 
жена и родну равноправност, Електро-
војводина је усвајањем трендова са-
временог пословања оправдала своје 
лидерско место у региону.

И. М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОТПИСНИЦА ПРИНЦИПА ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА 

прихватање принципа оснаживања жена довешће до промена у корпоративном 
понашању и досадашњој пословној пракси електровојводине, јер заговара 
политику једнаких могућности за све запослене у компанији

Остваривање родне 
равноправности
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Женски део колектива: Сандра Тодоровић, Гордана Михајловић, Соња Филиповић 
и ВеснаЂорђевић

l ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА – 
ПРЕДУСЛОВ ОПШТЕГ НАПРЕТКА

Истраживања и пракса светски 
познатих компанија указују да је 
оснаживање жена за потпуно учешће 
у свим секторима и свим нивоима 
привредне активности, предуслов за 
изградњу јаке и стабилне привреде, 
успостављање стабилнијих и 
праведнијих друштава, унапређење 
квалитета живота жена, мушкараца, 
породица и целокупне заједнице 
као и покретање пословања и 
унапређивање пословних циљева.

И.М.
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КОНТАКТ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ НАКОН ОСАМ МЕСЕЦИ РАДА СИ
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влада Републике Србије дала је са-
гласност 21. марта, да постојећа 
привредна друштва за дистри-

буцију електричне енергије у саставу 
ЕПС-а, наставе да обављају делатност 
оператора дистрибутивног система у 
складу са Законом о енергетици, објас-
нио је председник Синдикалне органи-
зације запослених у Електровојводини, 
Владимир Плавшић.

То је био повод да господина Плав-
шића питамо шта су чланови синди-
ката учинили када је реч о овом пи-
тању? 

Писмо Синдиката ЕПС-а упућено 
председнику српске Владе, надлежном 
министарству и покрајинској Скупшти-
ни уродило је плодом па је и републич-
ка Влада донела одлуку да усвоји захте-
ве запослених у електропривреди. Били 
смо категорични у томе да дистрибу-
тивна привредна друштва, чији је осни-
вач ЕПС, а где припада и Електровојво-
дина и даље испоручују и наплаћују 
електричну енергију. Тражили смо и да 
се однос Јавног снабдевача и зависних 
дистрибутивних и привредних друшта-
ва регулише посебним уговорима како 
би имали увид у то шта се конкретно 
потписује. Такође смо захтевали да се 
поменутим уговором не могу умањи-

ти њихова права као и да постојећих 
пет привредних друштава настављају 
делатност оператора дистрибутивног 
система.

Господине Плавшићу, на јануар-
ским изборима у Синдикалној орга-
низацији Електровојводине поново 
сте изабрани за председника Синди-
ката. Како видите своју улогу у наред-
ном периоду?

Важно је да се процес реорганизације 
ЕПС-а заврши онако како смо се једно-
гласно сложили, а то је да ће свако рад-
но место остати сачувано. Ових дана 
обилазимо све подружнице и разгова-
рамо са појединцима јер проблема је на 
претек али су решиви. Надам се да ћу 
и овога пута оправдати поверење члан-
ства.

На самом почетку свог мандата, са 
директором Друштва господином 
Срђаном Кружевићем потписали сте 
нови Колективни уговор. Које су но-
вине у заштити права запослених? 

Када говоримо о примени Колекти-
вног уговора, овај акт није само фор-
мално продужен, већ незнатно из-
мењен. Наредне три године ће бити на 
снази, а његова доследна примена омо-
гућиће свим запосленима добре усло-
ве рада. Ово је до сада најбољи уговор 

са пословодством и трудићемо се да га 
сходно томе и примењујемо.

Поменули сте да сте активни и у 
Покарјинској скупштини. Шта то 
конкретно значи?

Да, ту смо формирали Радну групу. 
Наши представници управо су потвр-
дили закључак да се пет привредних 
друштава за дистрибуцију електричне 
енергије пререгиструју у складу са За-
коном о енергетици у пет оператера 
дистрибутивног система. Мислимо да 
ће се читав овај поступак, који за нас 
није ни мало компликован завршити 
до лета, али да не тврдимо пре времена. 
Сачекаћемо ипак, задњу реч републич-
ке Владе.

Шта још чините у Синдикалној ор-
ганизацији за ваше чланове?

Организовани су општи здравстве-
ни и специјалистички лекарски прегле-
ди запослених у Друштву. Систематски 
су анализирани вид, слух, а урађена су 
и кардиолошка испитивања, снимање 
плућа уз ултразвучни преглед унутра-
шњих органа. До краја године дијаг-
ностичка испитивања заказана су и за 
колегинице. Осмислили смо и програм 
рекреације и рехабилитације у шта спа-
да превенција од болести која обухва-
та седмодневни боравак на Јахорини, 
у Рафаиловићима, мађарској бањи Мо-
рахалом и румунској Херкулани. Када 
је реч о рехабилитацији у трајању од 
десет дана чланови Синдиката могу да 
се пријаве за боравак у Бањи Ковиља-
чи, Врњачкој бањи, Врднику, Бањи Ју-
наковић, Богутовачкој , Нишкој, Бањи 
Кањижи и на Златибору. Оно о чему се 
посебно води рачуна је Фонд солидар-
ности који је на располагању свим чла-
новима. Највише се одваја за лекарске 
прегледе на које се понекад и предуго 
чека. Ми то успевамо да убрзамо и тако 
скратимо време до опоравка. Нагласио 
бих и то да су добили помоћ сви они 
који су је и тражили. У интересу нам је 
да радимо са здравим и задовољним ко-
легама.

М. Ј.

чланови синдикалних организација свих подружница електровојводине задовољни 
што ће постојећа привредна друштва за дистрибуцију наставити да обављају 
делатност оператора дистрибутивног система, у складу са законом о енергетици

Јединствено до статуса

Владимир Плавшић
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питање заштите животне среди-
не и њених саставних елемента 
постало је императив данашњег 

друштва, па и значајан сегмент посло-
вања Привредног друштва за дистри-
буцију електричне енергије „Електо-
војводина“ д.о.о. Нови Сад. Са јасно 
дефинисаном политиком и циљевима, 
тежи се остварљивим и мерљивим ре-
зултатима, који пре свега треба да по-
праве затечено стање, унапреде про-
цесе приликом обављања основне 
делатности и да нас укључе у глобал-
ни покрет очувања животне средине 
са константном мишљу о непрекидном 
унапређењу и бризи о средини која нас 
окружује.

-У протеклој декади законодавство 
Републике Србије у области заштите 
животне средине доживело је процват, 
нарочито у последњих пар година, када 
је дало добру базу за унапређење по-
словања у наведеној области. Наору-
жани добрим намерама и вољом, уз 
подршку највишег руководства, 2007. 
године први пут започиње иницијатива 
увођења стандарда из серије ISO 14000. 
Жеља и напори да се одржи висок ниво 
пословања препознати су и уважени, 

тако да у јуну 2010. године добијамо сер-
тификат за ISO 14001:2004, поред ISO 
9001:2008 и OHSAS 18001:2007 - истиче 
Драгана Матић, инжењер 1 у Служби за 
заштиту животне средине, Сектора за 
квалитет и заштиту, Дирекције за кор-
поративне послове Управе Друштва.

Један од аспеката којима се Служ-
ба за заштиту животне средине бави 
јесте спречавање загађења водних тела. 
У објектима Привредног друштва вода 
се користи за пиће, санитарне потребе, 
прање возила и трансформатора и про-
тивпожарну заштиту, те се може закљу-
чити да нисмо велики потрошач воде, 
а ни генератор загађене отпадне воде. 
Међутим, анализом отпадних вода које 
се генеришу приликом прања транс-
форматора у ремонтним радионицама, 
утврђено је постојање повишеног ни-
воа уља и масти, у односу на максимал-
но дозвољене концентрације (МДК). 

Због специфичности локалитета, раз-
вијености индустрије и броја становни-
ка, свака општина је дефинисала гра-
ничне вредности полутаната, тако да је 
наша водиља била Одлука о санитарно-
техничким условима за испуштање от-
падних вода у јавну канализацију гра-

да Новог Сада („Сл. лист града Новог 
Сада“, број 17/93).

-У циљу спречавања загађења, 
испројектовани су сепаратори зауље-
них вода на постојећој траси канали-
зације. На изабраној локацији за сепа-
ратор уграђује се армирано –бетонски 
плашт са бетонским дном. У њега се 
уграђује готов цилиндрични сепаратор 
зауљених вода, протока Q=10 l/s, са ко-
алесцентним филтером, наставља наша 
саговорница. 

Према спецификацији произвођача 
сепаратора, квалитет пречишћене воде 
на излазу из сепаратора са коалесцент-
ним филтером је 5 mg/l, док је МДК је 
40 mg/l. Годишње се опере приближ-
но 200 трансформатора по ремонтној 
радионици, где се при прању једног 
трансформатора утроши приближно 
50 l воде. Битно је напоменути да се при 
прању користе биоразградиви одма-
шћивачи.

Након уградње сепаратора зауљених 
вода вршиће се континуални монито-
ринг квалитета пречишћене отпадне 
воде, као и редовна визуелна инспекци-
ја стања сепаратора.

М. Ч.

ЗАШТИТА ЕКОСА ИМПЕРАТИВ ДАНАШЊИЦЕ И ЗНАЧАЈАН СЕГМЕНТ ПОСЛОВАЊА „ЕВ“

у циљу спречавања загађења отпадних вода при прању, нпр. трансформатора 
у ремонтним радионицама, испројектовани су сепаратори зауљених вода на 
постојећој траси канализације

Спречавање загађења воде
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ветроелектране постају све зна-
чајнији извор електричне енер-
гије (ЕЕ), а брзина раста њихове 

имплементације последњих 10-так го-
дина је импресивна. Данас је већ у Ев-
ропи инсталирано близу 100 GW вет-
рогенератора, који дају преко 200 TWh 
ЕЕ годишње (око 6% укупне потрошње 
ЕЕ у ЕУ). Индустрија ветрогенератора у 
ЕУ запошљава директно или индирект-
но близу 240.000 људи, а предвиђања су 
да ће до краја ове деценије инсталисана 
снага, по једним пројекцијама достићи 
180 GW, а по другим чак 240 GW, па ће 
сходно томе учешће ветроелектрана у 
производњи ЕЕ порасти на 13,4%, од-
носно 16%.

Очекује се да ће то донети велики 
број нових радних места, па се про-
цењује да ће тада у овом индустријском 
сектору радити око 520.000 људи. Да би 
се остварио тако интензиван раст, по-
требно је даље усавршавати техноло-
гију израде ветрогенератора, као и по-
већати њихову појединачну снагу.

Ово, између осталог, истичу проф.др 
Владимир Катић и коаутори (Б.Думнић, 
Д.Милићевић, С.Грабић, З.Чорба и 
Н.Катић), са Факултета техничких на-
ука Универзитета у Новом Саду, у ре-
ферату „Модерне технологије ветроге-
нератора“, који је оцењен као најбољи 
у СТК-5 на VIII саветовању о ЕД мре-
жама „CIRED 2012“. Генерални покро-
витељ овог значајног скупа, са око 800 
учесника, био је ЈП ЕПС.

Најсажетије, коаутори указују на 
чињенице да брз развој индустрије вет-
рогенератора иде у два кључна правца 
– повећање снаге, кроз повећање дија-
метара ротора, односно кроз све већи 
обухват кинетичке енергије ветра, и 
повећање ефикасности конверзије кроз 
унапређење претварачких склопова, 
односно активну регулацију брзине и 

постављање у тачку максималне снаге. 
До сада су развијене различите конфи-
гурације и оне се описују у овом раду.

Разматране су технологије са асин-
хроним и синхроним генераторима, са 
и без мултипликатора брзине. Посебно 
су разматрана и приказана постојећа 
решења ветрогенератора са променљи-
вом брзином. На крају је представљена 
и проблематика прикључења ветроге-
нератора на електроенергетску мрежу 
(ЕЕМ), уз поштовање Правила о раду 
ЕЕС-а или Grid Code, као и различита 
решења претварачких склопова енер-
гетске електронике. 

С обзиром да фарме ветрогенерато-
ра могу имати значајан утицај на ква-
литет ЕЕ и стабилност ЕЕС, њихова 
инсталација, активирање и погон за-
хтевају посебну пажњу и адекватна 
решења. Технологија ветрогенератора 
се брзо развија и има пуно специјал-
них функционалности у поређењу са 
конвенционалним електранама. Из тог 
разлога, у многим земљама захтеви за 
прикључење фарми ветрогенератора 
имају посебан третман у виду посеб-

них правила (Wind Code). Општи за-
хтеви већине водећих Правила... (Grid 
Code) у делу прикључења фарми вет-
рогенератора, укључују проблемати-
ку кварова, регулацију активне снаге, 
фреквенције, регулацију реактивне 
снаге и напона, који су анализирани у 
овом раду. Са друге стране, (наведене) 
савремене конструкције ветрогенера-
тора омогућавају смањења трошкова 
и повећање поузданости...У будућим 
јединицама велике снаге (10-20 MW) 
кључну улогу у електро-делу ће имати 
квалитетна и поуздана решења прет-
варачких склопова енергетске елек-
тронике. У раду је приказан преглед 
предложених конфигурација ових 
склопова у савременој литератури. Ту 
је ограничавајући фактор релативно 
мала снага појединачних претвара-
ча, па је потребно налазити различи-
та решења њиховог паралелног рада, 
као и развити сложеније алгори- 
тме управљања овим комплексним 
склоповима. У тој области се очекује 
даљи напредак и значајна унапређења. 

М. Ч.

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
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у будућим јединицама велике снаге (10-20 MW) кључну улогу у електро-делу имаће 
квалитетна и поуздана решења претварачких склопова енергетске електронике, истичу 
проф. др владимир катић и коатури са новосадског фтн-а, у једном од најбољих радова 
на саветовању „CIRED 2012“

Ветрогенератори: Значајан извор 
електричне енергије
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Електровојводина и ове године 
омогућaва превенцију радне ин-
валидности, рекреацију и реха-

билитацију, у циљу заштите здравља 
и унапређења радне способности за-
послених.

У складу са финансијским планом на 
годишњем нивоу, Друштво обезбеђује 
средства запосленима у бањским и при-
морским одмаралиштима, хотелима, ле-
чилиштима, рекреативним објектима и 
објектима за одмор. Предвиђено је да 
дужина опоравка траје најмање седам, 
а највише десет дана, у оквирним тер-
минима: април, мај, јун, септембар, ок-
тобар и новембар.

Како је то дугогодишња пракса, сви 
запослени имају право да се пријаве за 
коришћење опоравка, с тим да приори-
тет имају они који у претходне две го-
дине то право нису користили и у слу-
чају превенције радне инвалидности, 
рекреације и рехабилитације.

Критеријуми по којима ће се утврђи-
вати приоритена листа обухватају по-
себне услове рада под којим запослени 

ради, тежину болести, године стажа и 
да ли је запослени раније био упућиван 
од стране Синдиката на неки од видо-
ва опоравка. Списак свих запослених 
који су конкурисали је, како је то дуго-
годишња пракса транспарентан, а збир-
ни списак оних који су остварили право 
проследиће надлежна синдикална орга-
низација Централи Синдиката и преда-
ти на сагласност послодавцу.

У случају да је запослени спречен да 
користи одобрени опоравак, има обаве-
зу писменим путем да обавести надлеж-
ну Синдикалну организацију најмање 
недељу дана пре термина за одлазак, 
како би се другом са листе чекања омо-
гућило то право да искористи.

Како је предвиђено, превенција рад-
не инвалидности и рекреације одвијаће 
се у трајању од седам дана по тачно 
утврђеном термину на Јахорини од 25. 
маја до 01. јуна, Рафаиловићима у Цр-

ној гори од 08. јуна до 15. јуна и од 14. 
септембра до 21. септембра, у Руму-
нији у бањи Херкулана путем разме-
не запослених омогућен је боравак од 
15. јуна до 22. јуна и у Мађарској од 
07. септембра до 14. септембра у бањи 
Морахалом.

Предвиђено је да трајање рехаби-
литације траје десет дана у нашим 
најлепшим бањама као што су Врњач-
ка Бања у периоду од 22. априла до 02. 
маја, у бањи Кањижа од 03.јуна и од 
16.септембра до 26. септембра, Зла-
тибору од 22. маја до 30.маја и од 30. 
маја до 09. јуна, бањи Ковиљачи од 
01.октобра до 11. октобра, бањи Јуна-
ковић од 16. септембра до 26. септем-
бра, бањи Врдник од 19. јуна до 29. 
јуна, Богутовачкој бањи од 03. јуна до 
13. јуна и Нишкој Бањи од 15. октобра 
до 25.октобра.

Ј. Р.

ФОРМИРАНА ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА КОРИШЋЕЊА ОПОРАВКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Бањска и приморска одмаралишта, хотели, објекти за одмор и рекреацију само су 
део могућности које запослени могу да користе у рехабилитацији и спречавању 
радне инвалидности

У бању уз помоћ Синдикатa

а
К

Ц
И

Ја



БРОЈ 479   април 2013 21 

игор Бурлица рођен је у Кладо-
ву 1972. године. Одрастао је у 
складној породици уз оца који је 

као машин-бравар радио на изградњи 
ХЕ „Ђердап“, али је Игора и његову 
сестру веома рано напустио, изненад-
ном смрћу. Самохрана мајка, домаћи-
ца, извела их је на прави пут. На вели-
ку жалост и она их је напустила док су 
били студенти, али упркос свему, ипак 
су успели да остваре своје жеље. Игор 
је основну и Средњу техничку школу 
завршио у Кладову, а након завршене 
средње школе уписује Технички факул-
тет у Чачку, одсек електротехника смер 
- електроенергетски системи где је и 
дипломирао. Проналази жену свог жи-
вота, супругу Бориславу са којом има 
деветогодишњу ћерку Олгу са којима 
складно живи у Сремској Митровици.

Од почетка 1999. године радио је у ЈП 
„ЕПС“, а прво радно место било је на 

површинском копу „Тамнава - Западно 
поље“, где је почевши од приправника 
обављао и послове сменског електро-
инжењера, електроинжењера на јало-
винском систему и шефа радионице за 
трачне транспортере. Mарта 2006. го-
дине прелази у ПД „Електровојводина“, 
ЕД „Рума“ и започиње свој рад у Служ-
би инвестиција, а крајем године поста-
вљен је за шефа Службе инвестиција.

У фебруару 2011. године пролази 
можда и најтежи период свог живота. 
Игору је хирушки одстрањена штитна 
жлезда и констатован канцер лимфних 
чворова (Нон-Хоџкин лимфом). Након 
обављених хемотерапија али и велике 
борбе, стање нашег колеге је сада у реду. 
Због болести поднео је молбу за прела-
зак у огранак ЕД „Сремска Митрови-
ца“ што му је и омогућено половином 
јула 2011. године. У Oгранку ЕД „Срем-
ска Митровица“ ради на радном месту 

шефа Службе за диспечерске и уклоп-
ничарске послове. 

После напорног рада, воли да се ре-
лаксира уз шах и преферанс. У младо-
сти се бавио рукометом и кошарком. 
Као мали имао је разне хобије, а нај-
занимљивији је праћење квизова, међу 
којима је и „ТВ Слагалица“ па се поче-
тком 2012. године уз мали подстицај 
колегинице Наташе Лукић и пријаљује 
као такмичар. Крајем новембра исте го-
дине добија позив од РТС-а да дође на 
снимање емисије.

- Дан пред одлазак на четвртфинал-
ни меч стигло нам је писмо од Драгана 
Пањика из Беркасова који моли да му се 
одобри прикључак на рате, где између 
осталог наводи своју тешку материјал-
ну ситуацију да живи сам са три мала 
детета у кући у којој нема електричну 
енергију – објашњава Игор и додаје: с 
обзиром на то да сам ја и пре такмичења 
решио да ако освојим одређену суму 
новца, део поклоним у хуманитарне 
сврхе, а како ме је „погодило“ то писмо 
а и сам сам имао јако тешко детињство 
јер се мајка доста мучила како би нас 
одшколовала, тако сам одлучио да део 
новца од освојене награде поклоним 
Драгану Пањику и његовој деци - каже 
Игор Бурлица. Први део своте уплатио 
је одмах на почетку, како би се прикљу-
чак што пре урадио, а потом је уплатио 
и остатак новца на Драганов текући ра-
чун. Упркос свој помоћи, Игор је сазнао 
да је Драганово дете болесно и да има 
великих проблема са моториком.

-Поред свега, такође ми је драго да 
сам успео да освојим одређени износ 
новчане награде и усрећим три мала де-
тета која су у 21. веку живела без елек-
тричне енергије. Иако је то само мали 
делић помоћи, ја сам пресрећан због 
тога - објаснио нам је колега Бурлица. 

А ми му од срца желимо добро здра-
вље и срећу у животу.

М. К..

ИГОР БУРЛИЦА, ИЗ ОГРАНКА ЕД „С. МИТРОВИЦА“, ОСВАЈАЧ БРОНЗАНЕ МЕДАЉЕ У КВИЗУ „ТВ СЛАГАЛИЦА“ И 

ХУМАНИТАРАЦ
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наш колега игор Бурлица освојио треће место у квизу „тв слагалица“ а део новчане 
награде у износу од 50 хиљада динара поклонио самохраном оцу за прикључење струје, 
који је до тада са троје деце живео у кући без електричне енергије

Хуманост на делу

Игор Бурлица
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чланови Удружења пензионе-
ра Електроводине одлучили су 
да прикупе средства за набавку 

лежаја за мајке које бораве уз болесну 
децу у Институту за здравствену заш-
титу деце и омладине Војводине.

– Идеја је настала на осмомартов-
ском скупу жена и убрзо смо оформили 
Одбор који ће са бавити овом акцијом 
– рекла нам је Косана Марков, предсе-
дница Гранске организације пензиони-
саних радника Електровојводине. Она 

је објаснила да је обезбеђивање ле-
жаја за мајке болесне деце заправо део 
већ устаљеног програма под називом 
„Знам да постојиш“. У оквиру њега је, 
подсећамо, добровољним прилозима 
пензионера свих гранских подружни-
ца изграђена фонтана у кругу болни-
це за одрасле са посебним потребама 
у Чуругу.

–Проблем боравка мајки чија се деца 
лече у Дечјој болници постоји дуго. Ми 
смо као организација одлучили да им 

услове у којима бораве учинимо хума-
нијим. Од новца који ћемо прикупља-
ти до краја маја купићемо монтажно 
демонтажне кревете да родитељи могу 
да бораве уз своје малишане и не седе 
на столицама целу ноћ – каже Косана 
Марков.

Иначе, средства за ову намену биће 
понуђена војвођанском Институту за 
децу и омладину преко Националног 
удружења родитеља и деце оболеле од 
рака. Управа Болнице одлучиће коли-
ко ће кревета купити, а остатак новца 
ће бити распоређен према потребама 
ове здравствене установе.

М. Ј. 

ПЕНЗИНЕРИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ПОКРЕНУЛИ ЈОШ ЈЕДНУ ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ

новац који ће Гранска организација пензионисаних радника сакупити намењен 
куповини кревета за мајке које проводе време уз своју децу у дечјој болници

“Знам да постојиш”
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l БАЊСКИ ОПОРАВАК И

  РЕКРЕАЦИЈА 

Значајну пажњу Пензионерско удру-
жење Електровојводине посветило је 
рекреацији и здравственом опоравку 
својих чланова. Подружнице пензио-
нерске организације позване су да 
предложе чланове којима је нару-
шено здравље и којима је протребан 
бањски опоравак. Како су нам рекли 
у Удружењу, пријављивање траје, 
а заинтересованих има много, па 
ће здравствена Комисија одлучити 
коме је лечење најпотребније. 
Такође, пензионерима је омогућено 
и да крајем јуна десетак дана бораве 
у Охриду. Још једна активност 
планирана је током овог месеца, а то 
је дводневна екскурзија у Овчарско – 
Кабларску клисуру, која ће обухватити 
посету манастирима тога краја. 

Када је рекреација у питању, већ 
годину дана у Клубу пензионера 
Електровојводине одвија се програм 
„Таi Chi“. Чланове Удружења радује 
лепо време јер ће се из затвореног 
простора преселити у летњу башту, 
где ће им се придружити и такмичари 
Турнира у шаху, који играју пензионери 
и запослени у Друштву.

М. Ј.

У посети Дечјој болници

Рекреација у Клубу пензионера Електровојводине



БРОЈ 479   април 2013 23 

релаксација, посвећеност поро-
дици, дружење са пријатељима, 
уморном човеку су увек потреб-

не. Одмор има вишеструки значај како 
за запосленог, тако и за послодавца. 
Сваком запосленом по закону при-
падају четири врсте одмора: одмор у 
току радног дана, дневни одмор, не-
дељни одмор и годишњи одмор. 

Наша редакција била је знатижељ-
на и спровела анкету када су у питању 
годишњи одмори запослених. Испи-
таници су били искрени и позитивни, 
а њихови одговори веома занимљиви.

Александра Латиновић, Служба за 
управљање и развој људских ресурса: 

-Искрено, још увек нисам одлучи-

ла где ћу провести свој дугоочекива-
ни годишњи одмор. Слободно време 
искористићу да обиђем нека места на 
којима још увек нисам била, прове-
дем што више времена са својом по-
родицом и пријатељима. Активности 
које сам навела омогућиће ми да на-
учим нешто ново и напуним батерије 
за радне обавезе које ће након одмора 
уследити. 

Ранко Дрљача, Сектор за пројекто-
вање:

Као прво желео бих да похвалим 
лист Електровојводина. Током фебру-
ара, запутио сам се у један, од најлеп-
ших градова Европе, Праг, или “Злат-
ни град”. Престоница Чешке која 
привлачи туристе својим дворцима, 
уским улицама, веселим крчмама и 
квалитетним пивом. Обилазак тре-

ба започети од Прашког замка, кроз 
Малу страну до Златне улице. Обила-
зак Прага саветујем да учините и пло-
видбом реком Влтавом која је “срце” 
Прага. И овог лета бих радо на го-
дишњи одмор отпутовао за Праг. 

Мирослав Бачлић, Сектор упра-
вљања и планирања конзума, Управа:

Годишњи одмор планирао сам да 
проведем са породицом у Грчкој. 
Аранжман смо унапред уплатили у 
једном Грчком хотелу на Халкидикију. 
Припреме за пут и боравак смо оста-
вили за неколико недеља пред пут,a 
уколико нам се укаже прилика мож-
да ћемо продужити боравак у Грчкој у 
неком другом летовалишту. 

Бојан Гавриловић, Центар за јавне 
набавке: 

-Уколико ми се буде пружила при-
лика да искористим слободне дане у 
лето ове године, ићи ћу на Ибицу, а 

у међувремену су једина опција про-
дужени викенди и краћа питовања 
по Србији и региону. Ако не успем да 
овог лета одем на одмор, летоваћу на 
зиму на неком другом континенту, па 
док овде буде минус, уживаћу на пла-
жи и не мислити на Електровојводи-
ну. 

Слободан Којић, Сектор за енерге-
тику и инвестиције ЕД „Нови Сад“:

На одмор планирам да идем са по-
родицом, у Грчку. Одабир је увек неко 
мало место, топло море и пешчана 
плажа. Ове године би требало да оде-
мо у Сивоту или Паргу места која су 
смештена преко пута острва Крф. У 
повратку са одмора, свраћамо у Ниш 
у посету “морским” пријатељима, а 
потом следе Студеница и Жича, или 
барем један од манстира.

М. К.

КАКО ПЛАНИРАТЕ ПРОВЕСТИ ГОДИШЊИ ОДМОР

сваки рад, био он тежак физички или психички доводи до умора. судећи по 
испитаницима разлози одласка на годишњи одмор су разнолики а дестинације још 
занимљивије

Заслужен одмор
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Бојан Гавриловић

Александра Латиновић

Мирослав Бачлић

Слободан Којић

Ранко Дрљача




