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Успешно у сложеним условима
У месецу када је број радних дана био мањи 

због празника остварене су бројне активности 
и добри пословни резултати, нарочито на плану 
наплате потраживања. Понос Електровојводине 
је да је степен наплате константно висок, посеб-
ну у овим сложеним условима привређивања. Ус-
пешно је завршена и акција „Без камате на рате“ 
о репрограму дуга. Од укупног дуга обухваћеног 
репрограмом од око 307 милиона динара, само 
код „домаћинстава“, репрограмирано је преко 137 
милиона динара или 45%. 

Треба истаћи  да су напори електродистри-
бутивних компанија да побољшају свој финан-
сијски положај усмерени пре свега на оства-
ривање три основна циља: повећању степена 
наплате потраживања, смањењу губитака у раз-
воду и обезбеђивању добре погонске спремности 
(ефективности инвестирања, ефикасности одр-
жавања и управљања системом). Електровојво-
дина је у протеклом времену постигла веома до-
бре резултате у остваривању сва три наведена 
циља. Овде свакако, треба истаћи да је Електро-
војводина, реализујући своју мисију и визију као 
и своје стратешке циљеве успела да у прошлој 
пословној години оствари нето добит од 302 ми-
лиона динара.

Одређени део послова на реализацији Плана 
инвестиција и инвестиционог одржавања је завр-
шен, а главни део тек предстоји. У прва три месе-
ца реализовано је око 12 % планираних средстава 
из плана инвестиција, а разлог томе су неповољни 
временски услови и незавршени поступци јавних 
набавки. Што се тиче електродистрибутивне мре-
же у овом периоду је изграђено и пуштено под на-
пон око 19 километара нисконапонске мреже, око 
10 километара 20 kV водова и 17 трафостаница 
20/0,4 kV. Изграђено је и око 1400 прикључака за 
нове купце на нисконапонску мрежу и измештено  
је око 600 мерних места. Када је реч о заједничким 
инвестицијама, комплетно је завршена изградња 
трафостанице 110/20 kV „Инђија 2“. Завршена је 
и изградња трафостанице 35/20 kV „Алибунар 
мини“ и њено пуштање под напон очекује се до 
краја јуна. Такође, завршава се и адаптација ТС 
110/20 kV „ Вршац 2“, а њено пуштање у функцију 
очекује се такође до краја јуна.

Све наведено је увод у оно што нам непосред-
но следи – обележавање Дана Електровојводине и  
јубилеја 55 година успешног рада и пословања и 
промоција свега до сада постигнутог.

Мирко Шијан
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У организацији Српског национал-
ног комитета Међународног са-
вета за велике електричне мре-

же – „CIGRE SRBIJA“, на Златибору је, 
крајем маја, отворено 31. стручно са-
ветовање CIGRE 2013. на којем ће ове 
године стручној јавности бити пред-
стављена најновија техничка знања и 
искуства из области производње, пре-
носа и потрошње електричне енергије. 
Саветовање је, у Конгресној сали хотела 
„Мона“, у присуству великог броја учес-
ника и гостију из земље и региона, све-
чано отворио Душан Мракић, државни 
секретар у Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине. 

- Овакви скупови као и други који се, 
попут овога, одржавају у Србији и ре-
гиону доприносе развоју и унапређењу 
енергетике. Очекујем да ће и радови 
који ће овде бити представљени допри-
нети даљем развоју енергетике Србије, 
а да ће и електромрежа бити један од 
важних пројеката нове Стратегије енер-
гетике Србије која би требало да буде 
израђена до краја ове године - рекао је 
Мракић.

Поздрављајући присутне у име Алек-
сандра Обрадовића, в.д. генералног 

директора ЈП ЕПС и пожелевши свим 
учесницима успешан рад, др Аца Мар-
ковић, председник Управног одбора ЈП 
ЕПС, истакао је да је ЕПС спреман, што 
је последњих година и показао, као ве-
лики покровитељ, финансијски, струч-
но и организационо подржи овакве 
скупове, јер је свестан њиховог значаја 
како за Србију, тако и за регион.

- ЕПС је респектабилна и стабил-
на фирма која је и ове године показала 
своју виталност. Стицајем околности у 
првих пет месеци ове године произве-
ли смо 16,2 милијарде киловат-часова 
електричне енергије и остварили из-
воз од 1,2 милијарди киловат-часова. 
Уколико се хидролошка ситуација бит-
није не промени, а целокупан систем 
буде успешно функционисао план је 
да до краја године ЕПС извезе чак три 
милијарде киловат-часова електричне 
енергије - рекао је Аца Марковић. 

Иако постојећи свет карактерише 
веома много граница, политичких, је-
зичких и културних баријера, CIGRE 
је, према речима Клауса Фролиха, пред-
седника међународне CIGRE, добар 
пример једне глобалне организације 
која једноставно прелази све те препре-

ке. Он је додао да се повезивањем на-
ционалних комитета у једну међуна-
родну мрежу који представљају не само 
њене стубове, већ и амбасадоре CIGRE, 
као и радом 230 међународних радних 
група, обезбеђује објективан проток 
техничких информација.  

На овогодишњем Саветовању, које 
се одржава под покровитељством Ми-
нистарства енергетике, развоја и заш-
тите животне средине Републике Ср-
бије, ЈП ЕПС и ЈП ЕМС, учествовало 
више од 1.000 научних и стручних рад-
ника и пословних људи из Србије, Ре-
публике Српске и земаља из окружења 
који се баве проблемима производње, 
преноса и дистрибуције електричне 
енергије. До 30. маја кроз рад 16 сту-
дијских комитета представљено је око 
200 радова из различитих области, међу 
којима су и радови стручњака из ПД у 
оквиру ЕПС. Организатор је током це-
ремоније отварања уручио и пригодне 
захвалнице ЈП ЕПС и ЈП ЕМС као гене-
ралним покровитељима Саветовања и 
бројним спонзорима који су подржали 
ову стручну манифестацију. 

Приредио М. Ш.

ОТВОРЕНО 31. САВЕТОВАЊЕ CIGRE 2013. НА ЗЛАТИБОРУ
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И ове године стручна јавност присуствовала саветовању ЦИГРЕ 31. по реду. 
Саветовање окупило најеминентније стручњаке и компаније из области 
електроенергетике из земље и региона на челу са ЕПС-ом 

Скуп знања и достигнућа 

l Следи оСнивање регионалне CIGRE

Скупштина CIGRE Србија једногласно је прихватила Меморандум о 
разумевању за оснивање Регионалне CIGRE југоисточне Европе и 
централне Европе (SERCC), на седници која је, у оквиру Саветовања 
одржана на Златибору. Формирањем ове регионалне организације која ће 
поред земаља бивше Југославије, окупити и Италију, Аустрију, Мађарску, 
Румунију, Украјину и Грчку, донеће српском националном комитету 
вишеструке користи и омогућити, пре свега, размену стручних мишљења и 
искустава на много ширем плану, као и нашу већу заступљеност у органима 
Међународног комитета CIGRE. 

Присуствујући раду Скупштине, идеју о оснивању Регионалне CIGRE 
подржао је и др Аца Марковић, председник Управног одбора ЈП ЕПС, који 
је истакао да је регионално удруживање наша обавеза. На Скупштини је 
усвојен Извештај о раду CIGRE Србија у периоду између два заседања, 
Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2012. години, а чланови 
Скупштине су усвојили и Програм рада CIGRE Србија до 2014. године.

У свечаном делу Скупштине уручено је више признања истакнутим 
појединцима за њихов досадашњи рад у CIGRE Србија. 

Приредио: М. Ш.

Др Аца Марковић
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА   

Представници Електровојводине, 
састали су се у Бачкој Тополи са 
представницима општине  као  

и јавних и јавно-комуналних преду-
зећа, у циљу садашње и будуће сарадње 
на значајним пројектима. Састанку су 
присуствовали директор ПД „ Електро-
војводина “ доо Нови Сад Срђан Кру-
жевић, са сарадницима, председница 
општине Бачка Топола Мелинда Ко-
каи-Мерњак, директор Јавног преду-
зећа за грађевинско земљиште Иштван 
Мандић и  руководилац Погона Елек-
тровојводине у Бачкој Тополи, Золтан 
Киш.

Поводом заједничких улагања у при-
вреду и инфраструктуру општине Ба-
чка Топола, директор Електровојводине 
Срђан Кружевић  на почетку је истакао  
да је Електровојводина друштвено од-
говорно предузеће које препознаје ини-
цијативе локалних самоуправа и по-
кушава да заједничким средствима и 
заједничком снагом помогне да се боље 
и квалитетније живи, да се отварају 
нова радна места, односно пруже ус-
лови за довођење инвеститора чије ће 
инвестиције омогућити развој привре-
де и друге привредне инфраструктуре. 
Овом приликом, директор Кружевић је 
позвао и представнике других општина 
да заједно са Електровојводином ства-
рају услове за бољи живот грађана, тако 
што ће заједничким или самосталним 
улагањима допринети развоју својих 
општина. Директор Кружевић је даље 

нагласио, да је Електровојводина спрем-
на да помогне сиромашнијим општи-
нама у спровођењу реалних пројеката, 
тако да те инвестиције служе грађани-
ма, а никако политичарима који њима 
руководе.

Поводом заједничке сарадње општи-
не Бачка Топола и Електровојводине, 
председница Општине Мелинда Ко-
каи-Мерњак, изјавила је да је данас за 
успешно пословање веома важан тим-
ски рад, менаџерство и доживотно 
учење. 

- Нашим састанком са директором 
Електровојводине у Бачкој Тополи, 
започет је пројекат са којим ће се ре-
ализовати циљеви који су подједнако 
важни за обе институције. Визија ло-

калне самоуправе је да постане актив-
на заједница грађана који живе у раз-
вијеном, просперитетном, уређеном 
и свестраном окружењу. У развојним 
пројектима наша Општина планира 
значајна улагања у осавремењавање и 
проширење постојеће електричне мре-
же, која ће бити још значајнија ако се у  
инвестиције буде улагало и од стране 
Електровојводине. Пројекат електифи-
кације индустријског парка је значајан 
због привлачења нових инвеститора и 
стварања нових радних места. То би 
требао да буде први стратешки циљ 
сваке локалне самоуправе у овој теш-
кој економској ситуацији. Значајан 
допринос овог састанка је и започети 
договор у вези са даљим пројектима и 
заједничким улагањима. Веома смо за-
довољни постигнутим договором око 
заједничког улагања у изградњу тра-
фостанице код Дома ученика поред 
Пољопривредне школе. Улагање у бу-
дуће генерације увек доприноси раз-
воју једне заједнице, а не смемо забо-
равити ни чињеницу, да ће завршетак 
изградње Дома ученика значајно по-
већати будући број уписаних ученика 
у ту школу. Жеља нам је да створимо 
услове за изградњу регионалног цен-
тра за образовање у области пољопри-
вреде и прераде хране – истакла је, на 
крају, госпођа Кокаи – Мерњак.

Ј. Р.

Електровојводина ће помоћи развој енергетске инфраструктуре и улагања у завршетак 
инвестиције Индустријске зоне у Бачкој Тополи, рекао директор Електровојводине 
Срђан Кружевић

Договор у корист грађана

Директор Кружевић са председницом Општине Мелинда Кокаи - Мерњак

Сасатанак у Скупштини општине Бачка Топола
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Циљна група овог репрограма 
били су дужници у последњих 
годину дана, односно купци за 

које је постојала реална могућност да 
постану још већи дужници. У завис-
ности од висине дуга, отплата је била 
предвиђена у распону од 3-24 рате. Ре-
програм се односио на домаћинства и 
привреду. Комплетне информације о 
спровођењу Акције са условима за от-
пис камате, достављени су на кућне 
адресе, сваком купцу појединачно. За 
Електровојводину је сваки купац битан 
за решавање акције репрограма, па је 
врло одговорно и професионално вође-
на ова акција. Циљ је био да се помогне 
домаћинствима пред доношење Уредбе 
о енергетски заштићеном купцу и то у 
време када се излази из зимске сезоне, 
да би се током лета енергичније реша-
вали нагомилани дугови. 

Објашњење Одлуке о репрограму и 
начина њене реализације дато је на по-
себно организованој конференцији за 
новинаре у Електровојводини, 8. мар-
та. Том приликом, суштину акције о 
репрограму дуга и све битне информа-
ције за купце, представницима медија , 
детаљно је изнео господин Бранислав 
Радовић, директор Дирекције за трго-
вину електричном енергијом. Према 

Одлуци о репрограму споразум су мог-
ли да потпишу купци који су 28. феб-
руара 2013. године имали неизмирен 
дуг за струју, а који је доспео на напла-
ту до 31. децембра 2012. године. Читав 
овај поступак по препоруци републич-
ке Владе, дефинисан је Одлуком Упра-
вног одбора Електропривреде Србије и 
Упутством  в. д. генералног  директора 
ЕПС-а  којом се прецизно дефинише 
начин регуслисања старог дуга. 

- Домаћинствима и привреди послат 
је допис у којем је наведено колики је 
стари дуг, висина отписа камате,  коли-
ки износ ће се репрограмирати, у коли-
ко рата ће дуг бити исплаћен и који је 
износ сваке рате - oбјаснио је господин 
Радовић. Такође, по речима директора 
Радовића, потписивањем  споразума 
купац има право на услован отпис об-
рачунате камате, а у обавези је да редов-
но измирује  текуће потрошњу и рате 
које месечно доспевају. Када у целости 
реализује споразум тј. измири све рате, 
онда ће условни отпис бити стваран 
отпис обрачунате камате. Репрограм 
је повољан због тога што рате не садр-
же камату и уколико се испоштује спо-
разум,  условни отпис камате постаје 
трајан, тако да се стварају услови да ку-
пац постане редован платиша, што му 

претходни дугови нису омогућавали – 
нагласио је господин Бранислав Радо-
вић. 

Током акције нису биле слате опо-
мене, већ обавештења купцима о ак-
цији, а масовне обуставе и утужења 
купаца због дуга су одложене. Овом 
акцијом регулисања старог дуга према 
јасно дефинисаној циљној групи купа-
ца, редовни купци нису били оштећени. 
Електровојводина и даље на основу ре-
довности плаћања, својим купцима даје 
попуст од 5 %. Ова активност спрове-
дена је у ширем контексту у смислу до-
ношења Уредбе о енергетски заштиће-
ном купцу и са циљем да група купаца 
која има проблема са плаћањем повећа-
не потрошње у зимском периоду,  реши 
питање дуга и уђе у категорију редов-
них купаца. 

Акција „Без камате на рате“ трајала је 
од 01. до 31. марта, а касније је продуже-
на до 25. априла.  За купце који су спо-
разум потписали у марту, прва рата је 
била у априлу, а они који су потписали у 
априлу, прву рату су платили у мају.

Електровојводини ће убудеће апсо-
лутни приоритет у предузимању мера 
наплате усредсредити према купцима 
којима су понуђени репрограми а они 
их нису потписали као и онима који не 
поштују споразум о репрограму.

И. М.

АКЦИЈА О РЕПРОГРАМУ СТАРОГ ДУГА 

Електровојводина током марта и априла водила интензивне активности поводом 
акције „Без камате на рате“ о репрограму дуга. Од укупног старог дуга преко  307 
милиона динара, код домаћинстава  репрограмирано oкo 137 милиона динара, што 
чини око 45%

Решење за дужнике

ТЕ
М

а
 Б

Р
О

Ја

l РЕПРОГРАМ У БРОЈКАМА

Резултати акције о репрограму у 
Електровојводини: укупан број 
обавештења је 74 938, а укупан 
број споразума  6 667. Од укупног 
старог дуга од око 307 милиона 
динара код домаћинстава, 
репрограмирано је око 137 
милиона динара,  што чини око 
45 %. Када је реч о привреди, ако 
се изузме рудник „Ковин“, учешће 
репрограмираног дуга је 29 % у 
старом дугу.

И. М.
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Повод за састанак је био заврше-
так првог квартала набавки за 
ову пословну годину, а поред 

тема које су биле ускостручне иско-
ристили смо присуство директора Ди-
рекције за управљање и контролу на-
бавки ЕПС-а мр Млађена Малешевића 
да по завршетку састанка изнесе прве 
утиске о пословању Електровојводи-
не у сегменту којим он управља на ни-
воу ЕПС-а.

– Ово је један у низу састанака које 
ћемо одржавати периодично са свим 
привредним друштвима. Оно по чему 
је Електровојводина посебна и због 
чега смо прво дошли овде је то што се 
она издваја по комплексности и раз-
новрсности набавки. Електровојводи-
на је заиста у односу на остала при-
вредна друштва доста напредовала и 
остварила је виши ниво  у  процесу 
аутоматизације и процесу пословања, 
планирања и евиденцији набавки. 
Било би добро кад би такав програм 
сви имали, па чак и ми у ЕПС-у. Међу-
тим, требају нам две или три године 

да би имали на тај начин постављен 
систем. 

Са друге стране, пошто је Електро-
војводина део Електропривреде Србије  
нашим учешћем у њеном раду и реали-
зацијом набавки она може да има корист 
а не штету. То значи да ће ефикасност и 
оптимизација спровођења процеса на-
бавки и свих потреба које Електровојво-
дина има сигурно дати боље резултате 
заједно са нама или било којим при-
вредним друштвом ЕПС-а него ако сама 
наступи на тржишту, јер су потребе пет 
дистрибуција сличне и кад наступи 5 
фирми као једна на тржишту увек ћете 
имати бољи резултат него појединачно. 
Наш циљ је да постигнемо оптимизацију 
процеса набавки и потреба које има ПД. 

С тим у вези, увидом у планове, да 
ли можете да поредите План набав-
ки Електровојводине са Планом на-
бавки осталих ПД за дистрибуцију?

– Оно што издваја Електровојводи-
ну је њен софтвер путем којег ради на-
бавке. Напоменуо бих да ми имамо око 
35 милијарди  динара на складиштима 

нечега што не знамо шта је, а што је ве-
лики проблем за ЕПС. У Електровојво-
дини програм не дозвољава да се покре-
не јавна набавка уколико то постоји на 
складишту. Да ли и Електровојводина 
има проблем са залихама? Да. Има, али 
контрола текућег ако се троши оно што 
постоји у складиштима је нешто што ми 
немамо у другим системима. У другим 
ПД такав проблем је израженији јер је 
могућа куповина онога чега има на скла-
дишту и што није морало да буде купље-
но. 

Сама употреба електронског потпи-
са и електронског усаглашавања, покре-
тања и спровођења набавки у Елек-
тровојводини је на нивоу који би сви 
желели, али је то процес чије увођење је 
трајало годинама.

Да ли сматрате да би програм који 
користи Електровојводина у набав-
кама могао да се примени и на чи-
тав систем ЕПС-а, на електродис-
трибутивна ПД или зашто да не и на 
производњу? 

– Да ли ће апликација коју има Елек-
тровојводина бити примењена на читав 
систем ЕПС-а није могуће рећи у овом 
тренутку. Биће размотрене све могућ-
ности и оно што буде најбоље за сис-
тем биће примењено. Има места за на-
доградњу, јер докле год постоји уређен 
систем и Закон о јавним набавкама, за 
чије кршење је предвиђена кривична од-
говорност, и докле год поштујемо зако-
не ове земље има места за примену так-
вих програма, a када има повода, и да се 
мењају.

Стање на складишту је нешто 
чиме је потребно управљати ради 
ефикасности пословања?

– Набавке управљају складишним 
пословањем. Онај ко управља мора да 
зна да ли нешто постоји на складишту 
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РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ ЕПС-А

Због унапређеног система набавки Електровојводина прва са којом је одржан састанак 
представника Дирекције за управљање и контролу набавки ЕПС-а. Делегацију 
Електровојводине чинило највише руководство на челу са директором Друштва 
Срђаном Кружевићем, а на челу делегације ЕПС-а био директор те дирекције мр млађен 
малешевић

Аутоматизацијом набавки до 
ефикаснијег пословања

Састанак представника Дирекције за управљање и контролу набавки ЕПС-а. и Елек-
тровојводине

НАСТАВАК НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ
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Састанак представника Ди-
рекције ЕПС-а за произ-
водњу енергије и производ-

них привредних друштава ЕПС-а 
протекао је у знаку тражења што ефи-
каснијих решења за бржу реализацију 
јавних набавки неопходних за реализа-
цију ремонта на коповима и у електра-
нама, чија је сезона кренула почетком 
овог месеца. Поред проблема са понуђа-
чима који жалбама на одлуке тендер-
ских комисија настоје да наметну своју 
робу и ради тога пролонгирају рокове, 

било је речи и о томе да се свака набав-
ка мора обавити у складу са решењима 
у новом Закону о јавним набавкама. Tо 
значи да се већ сада, при припреми ре-
баланса Плана пословања ЕПС-а у 2013. 
години морају планирати набавке које 
треба да се покрену до краја 2013, а за 
потребе ремонта идућe године, сматра 
Драган Поповић, помоћник директора 
у Дирекцији ЕПС-а.

Припрема ребаланса, како је ре-
чено, приведена је крају и чека се на 
почетак рада новог ПД „ЕПС Снабде-

вање“, како би могла да се тражи нова 
цена, која је основни импут за конач-
но дефинисање циљева и задатака 
у овогодишњем пословању. У вези 
с тим поменуто је да је ЕПС у првом 
кварталу имао добит уместо Планом 
предвиђеног дефицита, што је оцење-
но као очигледан резултат одличне 
производње, добре продаје и значај-
них уштеда у свим сегментима рада, 
сматра Зоран Божовић, директор Ди-
рекције ЕПС-а.

Приредио: М. Ш.

САСТАНАК У ДИРЕКЦИЈИ ЕПС-А ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ
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Набавке отежавају ремонте

пре него што то купи. Електровојво-
дину можемо да издвојимо као при-
мер. Знам да имате шифарник свега 
што се налази на складишту и да сте 
радили анализу свега што имате на 
складишту. Такође знам да 80% вред-
ности онога што имате на складишту 
чини 27 ставки. То значи да и Елек-
тровојводина са свим програмима има 
проблем са залихама. Потребно је још 
радити на растерећењу биланса и ра-
стерећењу складишта.  Други пример 
је да ако нешто постоји на складишту 
на пример у Рашкој, зашто то не би ко-
ристила Електровојводина уколико јој 
је потребно? Да ли ви имате могућност 
то сад да видите? Не. Да ли има уопште 
теоретске шансе да то видите? Не. 

Привредна друштва која желе да 
подигну на виши ниво свој ЕЕ сис-
тем увек се уклапају у одобрена 
средства у плановима одржавања 
и плановима инвестиција и увек се 
чује да би могло да их буде више. 
Планови и набавке су ту у тесној 
вези. Шта су очекивања за ову по-
словну годину?

– Хроничан проблем не у Електро-
војвдини већ и у осталим привредним 
друштвима јесте што недостају сред-
ства за инвестиције и текуће одржа-
вање. План набавки не доноси новац, 
него је цена електричне енергије та која 
га доноси. Сви знамо да не можемо да 
утичемо на њу, али из ње се издвајају 
средства за инвестиције и одржавање. 
Очекујемо да до јуна аплицирамо за ко-
рекцију цене електричне енергије. Када 

се то оствари биће рађен ребаланс по-
словања где ће додатна средства бити 
одобрена привредним друштвима како 
за инвестиције, тако  и за одржавање. 
Без тога су новчани токови и финанси-
рање негативни.

Запослени у Центру за јавне на-
бавке Електровојводине су серти-
фиковани за тај посао. Електро-
војводина може да се похвали да 
је 50 запослених успешно постало 
власник таквог сертификата?

– Није мало то што Електровојводи-
на има 50 запослених који имају сер-

тификате за бављење јавним набавка-
ма. Сам по себи сертификат не мора да 
значи много, али начин на који се раде 
набавке у Електровојводини је добар. 
Симбиоза запослених и софтвера даје 
добре резултате.

Нови Закон о јавним набавкама 
донео је строжа правила у приме-
ну. Да ли ће он олакшати посло-
вање?

– Нови Закон о јавним набавкама 
какав год он био обавезна је његова 
потпуна примена. 

А. Ј. Р.

НАСТАВАК СА пРЕТхОДНЕ СТРАНЕ

Представници Дирекције ЕПС-а на челу са директором мр Млађеном Малешевићем
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EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АПРИЛУ 2013. ГОДИНЕ

Eлектроенергетска ситуација у апри-
лу 2013. била је добра и није било 
ограничења у испоруци електричне 

енергије, нити је било напонских редук-
ција на ТС 110/x kV. Такође, хидролошка 
ситуација је у том периоду била добра јер 
су и дотоци и акумулације били на пла-
нираном нивоу, због чега су хидро капа-
цитети радили у складу са билансним ре-
жимима рада.

-Прва четири месеца текуће године ка-
рактерише повећање потрошње електри-
чне енергије за 2,05% у односу на исти пе-
риод прошле године, односно смањење 
од 2,10% у односу на билансне количи-
не. Што се тиче функционисања дистри-
бутивног система Електровојводине то-
ком априла, можемо истаћи да је систем 
радио изузетно стабилно, што се види и 
из броја погонских догађаја који је на ме-
сечном нивоу био мањи него у истом пе-
риоду претходне године, каже нам  Звез-
дан Крунић, шеф Службе за планирање и 
анализу погона у Сектору за управљање 
и планирање конзума Дирекције за упра-
вљање Друштва.Од регистрованих тзв. 
погонских догађаја, он напомиње само 
најважније:

Шестог априла, у 20,02 сата у ТС 110/20 
kV у ТС“ Инђија“, услед прораде заштите 
неутрале узроковане кваром модула заш-
тите на 20 kV изводу „РП Мини 2“, дошло 
је до испада ЕТ 1 и ЕТ 2. Купци са конзум-
ног подручја ЕТ 1 били без напајања 31 
минут, док су купци који се напајају пре-
ко ЕТ 2 добили напајање после 188 мину-
та. А, 30. априла, у 14,22 сата, дошло је до 
испада ЕТ 2 у ТС 110/35 kV „Нови Сад 2“, 
без сигнала заштите и без дојаве квара са 
ТС (без збирног сигнала), због чега су без 
напајања остали купци са конзумног под-
ручја ТС 35/10 kV „Центар“ (24 минута)  
и ТС 35/10 kV „Телеп“ (44 минута).

Наш саговорник, по ко зна који пут 
упозорава да су и током априла, сви де-
лови дистрибутивног система Електро-
војводине били на мети лопова: опрема 
из трафостаница, бакарни проводници 
са далековода, средњенапонска и ниско-
напонска кабловска мрежа, нисконапон-
ски успонски водови, итд. На подручју 
Баната, које покрива Огранак „ЕД Зрења-

нин“, настављено је (у претходним ме-
сецима започето) скидање преосталих 
бакарних проводника са  далековода 35 
kV између ТС 110/35 kV „Зрењанин 1“ и 
ТС 35/20/10 kV „Меленци“ - у три навра-
та. Укупно су скинути проводници са 9 
стубних поља. Поред овог далековода, у 
три наврата су скинути проводници и са 
далековода 35 kV између ТС 110/35/20 kV 
„Бечеј“ и ТС 35/20 kV „Србобран мини“, 
укупно са 11 стубних поља. Поменути 
ДВ се налази на територији Огранка ЕД 
Нови Сад. У априлу су забележе-
на чак три случаја повређивања трећих 
лица приликом незаконитих активности 
на елементима ЕД система Електровојво-
дине: два пута на подручју Огранка ЕД 
„Панчево“ и једном на подручју Огранка 
ЕД „Нови Сад“.

У априлу 2013. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 

система 735 GWh (повећање од 7,05% 
у односу на потрошњу у истом пери-
оду претходне године и приближно 
је на нивоу предвиђеним билансом).
Енергија је испоручена уз макси-
малну регистровану снагу од 1.435 
МW (повећање од 9,63% у односу 
на вршну снагу забележену у априлу 
предходне године). Дистрибутивни 
купци преузели су 674 GWh, што  је 
у односу на исти период претходне 
године повећање од 5,20%. Директ-
ни купци преузели су 61 GWh - више 
за 33,95% у односу на исти период 
из претходне године. Средња днев-
на температура у априлу 2013. годи-
не била је 13,7 оС (за 0,7оС више од 
средње дневне температуре забеле-
жене у истом периоду претходне го-
дине).

М. Ч.

Делови електродистрибутивних ЕЕО Електровојводине и даље на мети лопова, чак 
упркос томе што су забележена три  њихова повређивања, два пута на подручју ЕД 
„Панчево“ и једном у ЕД „Нови Сад“

Систем радио изузетно стабилно
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Да би имали стални увид у од-
нос запослених према начину 
пословања,  колеге из Секто-

ра за људске ресурсе једном годишње 
спроводе истраживање задовољства за-
послених.  Током фебруара и марта ове 
године, Служба за управљање и развој 
људских ресурса, спровела је годишње 
анонимно истраживање задовољства 
послом у ПД „Електровојводина“. 

Истраживањем су обухваћени сви 
аспекти задовољства послом са циљем 
унапређења позитивних аспеката задо-
вољства и отклањања или ублажавања 
узрока незадовољства запослених што 
као крајњи резултат има унапређење 
пословања компаније. 

У овом истраживању учествовао је 
до сада највећи број запослених, пре-
цизније 2213 испитаника из Управе 
друштва и из свих седам огранака, што 
чини 88,2% укупног броја запослених. 
Највећи одзив забележен је у ЕД „Нови 
Сад“, где проценат учесника износи 

97,5%, док се најмање запослених ис-
траживању одазвало у Управи друштва, 
и то 75,8%. 

Служба за управљање и развој људ-
ских ресурса саставила је Упитник 
процене задовољства послом којим су 
обухваћени најважнији показатељи за-
довољства као што су: општа информи-
саност о актуелностима, комуникација, 
природа и организација посла, могућ-
ност развоја и напредовања,  однос са 
колегама и одговорним лицима, мате-
ријални и нематеријални облици на-
грађивања и бенефиције, адекватност и 
доступност опреме и средстава за рад, 
осећај припадности компанији, рад 
синдикалне организације као и брига о 
запосленима. 

У Електровојводини влада мишљење 
да је пословодство отворено за комуни-
кацију и да уважава пословне предло-
ге запослених, као и да предузима по-
требне кораке како би изашло у сусрет 
најугроженијим групама запослених, 

као што је на пример, помоћ породи-
цама настрадалих радника. Резултати 
указују да задовољство послом расте 
са степеном стручне спреме. Запослени 
на менаџерским позицијама показују 
изразито задовољство на свим испи-
тиваним факторима. Са друге стране, 
резултати истраживања указују да би 
запослени волели да буду више инфо-
рмисани о дешавањима у компанији. 
Одређени проценат запослених је иста-
као да им недостају прецизне смернице 
руководилаца за успешно обављање за-
датака, при чему сматрају да недостаје 
ажурније пружање повратне информа-
ције о квалитету њиховог рада од стра-
не надређених. По мишљењу великог 
броја запослених, постојећа системати-
зација ограничава могућност професи-
оналног напредовања и стручног усавр-
шавања на радном месту. 

Електровојводина је друштвено од-
говорна компанија која поседује  по-
требне материјалне ресурсе неопходне 
за побољшавање евидентираних кри-
тичних момената и која активно брине 
о својим запосленима, као и о смањењу 
фактора незадовољства.  

И. М.
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НАЈНОВИЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ 

Електровојводина у свом дугогодишњем искуству  увидела да су мотивисани и 
задовољни запослени предуслов за успостављање дугорочне сарадње са купцима 
електричне енергије

Формула успешног пословања
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l НАГЛАШЕН ОСЕЋАЈ 
ПРИПАДНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ 
ПРЕДузЕЋу

Оно што је значајно за ово 
истраживање је да су запослени 
показали наглашен осећај 
припадности и лојалности фирми. 
Већина запослених је поносна 
што ради у Електровојводини и 
препоручили би компанију као 
доброг послодавца.  Битно је 
напоменути да је однос са колегама 
у нашој компанији представља 
један од најважнијих фактора 
задовољства послом. Запослени 
су изразили задовољство и 
висином месечне зараде. 

И. М.

Тимски рад у Сектору за људске ресурсе



У прва три месеца ове године ре-
ализација Плана инвестиција је 
скромна. Уложено je 311 мили-

онa динара, што је 12 % од планираних 
2.760.000.000 динара.

Разлог овоме су, као и претходних го-
дина, неповољни временски услови за 
ову врсту активности као и незаврше-
ни поступци јавних набавки, објаснио 
је мр Драгољуб Мучалица, руководилац 
Сектора инвестиција и изградње, на са-
станку руководилаца функције инвес-
тиција који је одржан 24. маја у прос-
торијама „ЕД Зрењанин“, на којем је 
разматрана реализација Плана инвес-
тиција и инвестиционог одржавања у 
првом кварталу текуће године.

Што се тиче електродистрибутивне 
мреже у овом периоду је изграђено и 
пуштено под напон око 19 километара 
нисконапонске мреже, око 10 киломе-
тара 20 kV водова и 17 трафостаница 
20/0,4 kV. Изграђено је око 1400 при-
кључака нових купаца на нисконапон-
ску мрежу и измештено око 600 мерних 
места.

Реализација плана инвестиционог 
одржавања је била врло скромна. Око 
30 милиона динара је уложено у по-
правке нисконапонске и средњена-
понске надземне мреже.

У сектору за пројектовање интезив-
но се израђује пројектна документа-
ција тако да су створени предуслови 
за врло активну грађевинску сезону.

Када је реч о заједничким инвес-
тицијама, комплетно је завршена из-
градња ТС 110/20 kV „Инђија 2“. Та-
кође је завршена и изградња ТС 35/20 
кV „Алибунар мини“ и њено пуштање 
под напон очекује се до краја јуна.

-Тренутно се завршава адаптација 
ТС 110/20 кV „Вршац 2“  и тај обје-
кат ће бити у функцији до датума када 
обележавамо јубилеј наше фирме а 
то је 28. јун -  рекао нам је руководи-
лац Сектора ивестиција и изградње у 
Електровојводини, мр Драгољуб Му-
чалица.

Реконструкција ТС 110/35/20 kV 
„Сремска Митровица 1“ је велики и 
сложен захват. Већ увелико се изводе 

грађевински радови, а почетком јуна 
у посао се уводи извођач електромон-
тажних радова.

- У току је јавна набавка опреме и ра-
дова за реконструкцију ТС 110/35/20 
кV „Бечеј“. Она подразумева уградњу 
другог енергетског трансформатора 
110/20 кV, реконструкцију разводног 
постојења 110 кV, 35 кV и 20 кV са ком-
плетном заменом заштитно-управљач-
ке опреме. Ова реконструкција је усло-
вљена потребом обезбеђења напајања 
постојећег купца „Сојапротеин“ који 
тражи повећање одобрене снаге са са-
дашњих 5 MW на 15 MW - каже госпо-
дин Мучалица.

Још једна значајна инвестиција је у 
току а то је изградња друге етапе ТС 
110/20 кV „Пећинци“. Због проши-
рења индустријске зоне у Шимановци-
ма и формирања индустријских зона у 
Пећинцима, биће уграђен други транс-
форматор 110/20 кV у постојећу ТС. 
Иначе, у току је јавна набавка опреме 
и радова за реконструкцију и доградњу 
разводног постројења 20 кV и као и за-
мена заштитно управљачке опреме у 
овој ТС.

За остале трафостанице 110/ X кV 
из плана инвестиција у овој години ће 
бити остварени само одређени при-
премни радови, као што су израда ур-
банистичке и пројектне документације.

У оквиру огранака ЕВ планирају се 
активности на изградњи електродис-
трибутивне мреже. У текућој години 
планирана је изградња преко 80 км нис-
конапонске мреже, око 160 км каблов-

ских и надземних водова 20 кV и из-
градња 140 ТС 20/04 кV. 

- Планирано је да се уложе средства 
од 150 милиона динара за модерниза-
цију електродистрибутивне мреже а 
улагаће се и у информационо комуни-
кационе технологије и у телекомуника-
ције - објашњава Драгољуб Мучалица.

Предуслов за успешну реализацију 
ових планова је благовремена набавка 
стратешке опреме, радова и услуга. Јед-
ногласно је закључено да ако, сагласно 
плану јавних набавки, почетком јула 
буду потписани уговори за извођење 
електромонтажних радова на изградњи 
и реконструкцији електроенергетских 
објеката, у огранцима неће бити сме-
тњи за реализацију планова инвести-
ција и инвестиционог одржавања у те-
кућој години.

Тим поводом, Драган Бабић, дирек-
тор Дирекције за планирање и инвес-
тиције у Електровојводини, упознао 
је присутне са досадашњим актив-
ностима на припреми изградње гасо-
вода „Јужни ток“ кроз Србију, а руко-
водилац сектора енергетике у Управи 
Обренко Чолић, говорио је о пресеку 
стања на издавању услова и саглас-
ности стручних служби Електровојво-
дине у циљу припреме документације 
за изградњу гасовода. Реализацији 
ових активности дат је максимални 
приоритет.

Очекује нас динамична сезона која 
ће из зимских и пролећних припрема,  
у септембру добити свој пуни залет.

М. Ј.
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ЈЕИзградња ТС 35/20 кV „Алибунар мини“ завршена, па ће овај објекат уз адаптирану ТС 
110/20 кV „Вршац 2“ ускоро бити у функцији. Најважније инвестиционе активности тек 
предстоје 

Послови тек предстоје
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Пословање привредних друштава 
Електропривреде Србије у 2012. 
години одвијало се у врло непо-

вољном привредном амбијенту и нес-
табилним условима привређивања (ни-
ска цена електричне енергије у Србији, 
висока инфлација, нестабилан курс ди-
нара, неликвидност која је израженија 
у односу на претходну годину, мањи 
обим производње у односу на прет-
ходну годину, висока стопа незапосле-
ности, односно у целини посматрано 
успорен привредни раст).

-Таква констелација односа у окру-
жењу неминовно се одразила и на по-
словање Електровојводине. На то ука-
зују и подаци о потрошњи електричне 
енергије у 2012. години, који сведоче о 
смањеној потрошњи електричне енер-
гије код великих потрошача у привреди 
за око 9% и о укупном смањењу потро-
шње електричне енергије на конзумном 
подручју Војводине за 1,2%. Из тога, као 
последица, произилази и мањи прилив 
новчаних средстава. Међутим, ликвид-
ност у Електровојводини је очувана и 
обезбеђена су и средства за измирење 

свих уговорених обавеза, сазнајемо од 
мр Драгице Филиповић, директорке 
Дирекције за економско-финансијске 
послове Управе Друштва.

Значајан утицај на остварени финан-
сијски резултат у пословној 2012.годи-
ни имали су тзв. обезвређење вреднос-
ти некретнина, постројења и опреме 
које је вршено на дан 31.12.2012.годи-
не за средства која су предмет ревало-
ризације, односно процене, у складу са 
Закључком Управног одбора ЈП “Елек-
тропривреда Србије“,  које је подразуме-
вало свођење књиговодствене вреднос-
ти средстава на надокнадиву вредност 
умањивањем за 18,63%, као и форми-
рање одложених пореских обавеза у из-
носу од 5% на терет ревалоризационих 
резерви због измене стопе за обрачун 
пореза на добит са 10% на 15% (оваква 
промена је морала бити регистрована у 
пословним књигама 2012.године иако 
се стопа од 15% примењује при обрачу-
ну пореза на добит за 2013.годину). 

-Од примарне важности за оства-
рени резултат пословања је реали-
зација електроенергетског биланса. 

Планиране билансне количине пот-
рошње електричне енергије за 2012. 
годину у посматраном периоду реа-
лизоване су са 99,07%. Укупна пот-
рошња електричне енергије (ЕЕ) је 
смањена у односу на исти период . 
Планиране билансне количине пре-
узете ЕЕ за 2012. годину реализова-
не су са 97,8%. Набавка ЕЕ је смањена 
у односу на исти период претходне 
године (2,13%). Остварени су губи-
ци у разводу електричне енергије са 
11,40%, што је повољније од плани-
ране стопе од 12,54%. Остварена је 
дистрибутивна разлика од 20,41%.

У односу на исти период претходне 
године, трошкови набавке расли су  
брже за два процентна поена од при-
хода од продаје, а просечна транс-
ферна (интерна) цена  расла је брже 
за три процентна поена од просечне 
продајне цене. Испољене тенденције 
упућују на закључак да је у овом об-
рачунском периоду нешто неповољ-
нији економски положај Електро-
војводине у интерним односима у 
оквиру ЕПС-а. Планирани број рад-
ника за 2012. годину је 2.475.

-За превазилажење неповољних 
тенденција у окружењу, решења би 
требало тражити у стварању стабил-
них услова привређивања у електро-
привреди кроз одређивање реалне 
цене ЕЕ, а будућа организација би 
требало да буде подређена захтеви-
ма ефикасности и рационалности, 
како би ЕПС био спреман за тржиште 
електричне енергије. Поред органи-
зационих промена, које се подразу-
мевају, неминовно је и прилагођа-
вање стручног кадра потребама, које 
ће се у наредном периоду нужно на-
метнути као приоритетни задаци. То 
значи: унапређење знања, перманент-
не обуке и едукације, односно стал-
но стручно усавршавање – истиче мр 
Драгица Филиповић.

М. Ч.

ПОСЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У 2012. ГОДИНИ

И поред негативне констелације односа у окружењу Електровојводина је реализујући 
своју мисију и визију и своје стратешке циљеве успела у прошлој пословној години да  
оствари поменути нето добитак, истиче мр Драгица Филиповић

Нето добит 302 милиона 
динараП
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Мр Драгица Филиповић
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Чланови Техничког стручног саве-
та Електровојводине упознати су 
на последњој седници са предлози-

ма пројектних задатака типске МБТС од-
носно идејама за њено савременије функ-
ционисање.

Нова опрема у трафостаници подразу-
мева да је средњенапонски блок типа 
„RING MAIN UNIT“,  да је НН блок у пре-
кидачкој техници са 8 извода, објаснио 
нам је Александар Обрадовић, главни ин-
жењер у Сектору за пројектовање Елек-
тровојводине.

– До сада су коришћени аналогни мерни 
инструменти са гребенастим преклопка-
ма, а овога пута су предвиђени дигитални 
који мере све потребне електроенергетске 
величине. Основни циљ је да трафостани-
це заузимају мање простора и тако се лак-
ше уклопе у градску средину, објаснио је 
Обрадовић.

Досадашње типске МБТС Електро-
војводине су са манипулацијом изнутра, 
са дворедним распоредом опреме. Код 
предложених нових типских решења, ма-
нипулација опремом је споља или изнутра, 
с тим што је код предлога пројектних зада-
така типске МБТС са унутрашњом мани-
пулацијом распоред опреме једноредни. 

У експлоатацији су трафостанице тип-
ских ознака ЕВ – 11А, ЕВ – 21А и ЕВ – 41А, 
а усвојени су пројекти ТС типских ознака: 
ЕВ – 12А, ЕВ – 22А и ЕВ – 42А. Разлика из-
међу првог и другог типа  је у средњена-
понском блоку који је у првом случају изо-
лован ваздухом а у другом SF6 гасом.

Како су горе поменуте типске трафоста-
нице Електровојводине са унутрашњом 
манипулацијом, усвојено је да прва сле-
дећа типска ознака буде за ТС са унутра-
шњом манипулацијом и једноредним рас-
поредом, то јест ЕВ – 23 и ЕВ – 24, а да за 
спољну манипулацију типске ознаке буду 
ЕВ – 24 и ЕВ – 44, односно ЕВ – 25 који 
представља типско решење где је усвојен 
грађевински део од реномираних произ-
вођача са територије Републике Србије.

Трафостаница са ознаком ЕВ - 23  је 
мање површине од ЕВ – 21А за око 23% 
(унутрашња површина). Александар 
Обрадовић објашњава и да би  се уко-

лико се усвоји пројектни задатак, но-
вопројектована ТС могла изградити ко-
ришћењем већег броја зидних платна 
са постојеће ТС уз сву алуминијумску 
столарију која је на располагању. Уз то 
постоји и могућност уградње опреме за 
систем дањинског управљања кojи би се 
налазио изнад средњенапонског блока 
или наспрам трансформатора.

Други нови тип трафостанице 
чији је предлог пројектног задатка  
Техничком  стручном савету пред-
ставио Александар Обрадовић,  је 
ЕВ – 24. Код овог техничког решења 
предвиђено је да буде спољашња ма-
нипулација и да положај трансфор-
матора буде на око 70 цм испод нивоа 
земље и представља технолошко ново 
решење на српском тржишту. Разлика 
између ње и оне која се експлоатише 
је у „бетонској кади“ у којој се нала-
зи трансформатор и над којом стоје 
трафоћелије средњенапонског блока. 
На овакав начин  „бетонска када“ не 
би била бушена при постављању ка-
бловског сета трансформатор  - тра-
фоћелија. Предлогом пројектног за-

датка понуђене су три подваријанте 
са различитим распоредом ЕЕ опреме 
и трансформатора. 

И још један пројектни предлог је 
представио главни инжењер Обрадо-
вић. То је изградња ТС ЕВ – 25  код 
које би грађевински део био преузет 
од произвођача са територије наше 
земље.За разлику од ЕВ – 24, код 
ове ТС постоје отвори који служе за 
увођење каблова. Овим типом МБТС, 
као и типом ЕВ – 24 постиже се уште-
да у простору од око 23%. 

И на крају представљена су још два 
предлога пројектних задатака за ти-
пове трафостаница: ЕВ – 43 и ЕВ – 44, 
а користе се при употреби два транс-
форматора.

Разлика између ЕВ – 41А и ЕВ – 43 је 
у положају трансформатора (ротира-
ни за 90 степени у односу на постојећу 
грађевину) тако да кроз врата транс-
форматор треба да пролази својом ду-
жом страном. Из овог разлога та стра-
на трафостанице би вероватно била 
цела од алоксираног алуминијума.

М. Ј.

ПРЕДЛОЗИ  ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТAКА ЗА ГЛАВНЕ ПРОЈЕКТЕ ТИПСКИХ МБТС 20(10)/0, 4КV, 630КVA
Н
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Пословодство Друштва дало налог да се изрaди предлог пројектног задатка за нове 
типске трансформаторске станице преносног односа 20(10)/0,4 кV, 630 kVA тако да 
заузимају што мањи простор, са манипулацијом ЕЕ опремом споља или изнутра са 
једнородним распоредом

Савременији изглед ТС

БРОЈ 480   мАј 2013
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Електровојводина је добила још 
једног доктора електротех-
ничких наука. Мр Зоран Ј. Си-

мендић, директор Огранка ЕД „Сом-
бор“, крајем априла, одбранио је 
докторску дисертацију на Факултету 
техничких наука у Новом Саду. Рођен 
је 02.11.1957. године у Сомбору, где 
је завршио основну школу и гимна-
зију. На Факултету техничких наука, у 
Новом Саду, електротехнички одсек, 
смер енергетика, дипломирао је 1982. 
године. Прво запослење је било 1983. 
године у Електроизградњи „Сомбор“ 
Сомбор. Од 1991. године прелази у 
Електродистрибуцију „Сомбор“ Сом-
бор. На функцију техничког директо-
ра именован је 1997. године, a од 2012. 
године обавља функцију директора 
Огранка. 

На Факултету техничких наука у Но-
вом Саду, смер енергетика, магистри-
рао је 2006. године, с темом „Естима-
ција стања дистрибутивних мрежа у 
реалном времену“. 

У склопу свог редовног посла, мр 
Зоран Симендић је водио велики 
број пројеката. Најзначајнији од њих 
су: увођење система даљинског упра-
вљања на објекте у дубини дистри-
бутивне мреже ЕД „Сомбор“, проши-
рење система даљинског управљања 
на објекте у дубини дистрибутивне 
мреже ЕД „Сомбор“ (27 објеката, са 
којом се управља SCADA системом), 
интеграција SCADЕ система који по-
кривају напојне станице и средњена-
понске објекте.

Поред редовног посла мр Зоран Си-
мендић се бави и научно-истраживач-
ким радом. Његова интересовања су 
усмерена ка дистрибутивним менаџ-
мент системима, и то пре свега према 
реализацији естимације стања и регу-
лације напона дистрибутивних мрежа 
у реалном времену. Рад који је обја-
вљен 2006. године на домаћој конфе-
ренцији ЈУКО ЦИРЕД награђен је као 
најбољи рад конференције у области 
Заштита и управљање у електродис-
трибутивним мрежама, док рад који 
је објављен 2012. године у међуна-
родном часопису ранга М21 Electrical 

Power and Energy Systems под називом 
„Advanced Voltage Control Integrated 
in DMS“ представља основу докторс-
ке тезе. 

У докторској дисертацији је при-
казан математички модел унапређе-
не регулације напона, установље-
ни су разлози за њену интеграцију у 
дистрибутивни менаџмент систем и 
приказане могућности такве интегра-
ције. Њена практична верификација 
извршена је на делу дистрибутивне 
мреже ЕД „Сомбор“. Верификација 
модела регулације напона је реали-
зована на основу резултата великог 
броја експеримената у периоду од 
2004. до 2010. године. Eкспериментал-
но је упоређен квалитет и могућности 
примене класичне регулације напона 
(KРН), оптималне регулације напона 
(OРН) и унапређене регулације напо-
на интегрисане у дистрибутивни ме-
наџмент систем (ДМС УРН) дистри-
бутивних мрежа. Квалитет њених 

резултата квантификован је на осно-
ву вредности штете коју трпе потро-
шачи зато што се напајају електрич-
ном енергијом чији напон одступа од 
оптималне вредности. У раду су де-
таљно приказани резултати вишего-
дишњег истраживања. 

Приликом експеримената су раз-
вијене две врсте унапређене регула-
ције напона: централизована ДМС 
УРН код које се софтвер за регулацију 
напона реализује у диспечерском цен-
тру и локална ДМС УРН код које се 
софтвер за регулацију напона реали-
зује у даљинској станици. 

На основу вишеструких експери-
мената утврђене су предности ДМС 
УРН (централизоване и локалне) у 
односу на КРН. Остварује се бољи 
квалитет напона, односно смањује се 
штета коју потрошачи трпе услед од-
ступања напона од оптималних вред-
ности.

Приредио: М. Ш.

МР ЗОРАН Ј. СИМЕНДИЋ, ДИРЕКТОР ЕД „СОМБОР“, ДОКТОРИРАО НА ФТН

Докторску дисертацију под називом „Унапређена регулација напона и њена 
интеграција у дистрибутивни менаџмент систем“, мр Зоран ј. Симендић, одбранио 
крајем априла на Факултету техничких наука у Новом Саду

Примена знања у пракси
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Др Зоран Симендић, директор Огранка ЕД „Сомбор“
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Породица Здравковић коју чине 
Небојша бивши ватрогасац и 
Мирјана која је била спремачица 

у Дому здравља са своја три сина Јова-
ном, Александром и Ђорђетом до скоро 
је живела без осмеха на лицу и стрепе-
ла, јер су њихова деца била више гладна 
него сита. 

Ова породица  је 1999. године проте-
рана са свог станишта, из Приштине без 
ичега. Скоро целу деценију вукли су се 
по избегличким домовима, све док 2008. 
године од фонда „Владе Дивац“ нису 
добили стару кућу у месту Товаришево. 
Скоро пет година Здравковићи живе од 
надничења, чишћења септичких јама, 
рада на њивама, у баштама и тешко су се 
сналазили али радили што су више мог-
ли иако је посла  било веома мало, ову 
зиму су успели да преживе. Од пре ско-
ро два месеца су тек добили социјалну 
помоћ која износи 13.000 динара. Због 
тешке финансијске ситуације у кући и 
како би распоредили беду, најстарији 
син Јован је након завршене основне 
школе отишао код баке у Краљево која 
живи од своје скромне пензије. Јован 
је у Краљеву уписао средњу саобраћај-
ну школу, међутим због бакине скром-
не пензије Јован нема нормалан ђачки 
живот.  Деца су мало шта имала да једу, 
осим школске ужине која је ретко када 
била обимнија а чешће су то били само 
јабука или парче хлеба. Како би деци 

могли да обезбеде храну морали су да 
распродају телевизор, машину за веш, 
радио... За струју су дуговали 50.000 ди-
нара, а пре 18 месеци електричари су 
им искључили струју, тако да су деца 
за учење и домаће задатке имала веома 
мало времена и дневне светлости. 

Шестог маја из Новог Сада јавља се 
господин који добровољно измирује 
њихове заостале рачуне за струју, и 

већ идућег дана Електродистрибуција 
контактира породицу Здравковић и 
саопштава им да ће кроз сат времена 
њихова струја бити укључена и свет-
лост поново обасјати њихов дом. На-
кон пар дана хумани господин дошао 
је код њих, донео им телевизор и рекао 
да зна како им је, јер ни њему у живо-
ту није било лако. - Посебног разлога 
за овакво дивно дело нема, једностав-
но хуманост. Људи који имају треба 
да помажу онима који немају и који су 
гладни, а не да троше на неке своје хи-
рове – рекао нам је хумани господин, 
који је желео да остане анониман. 
Поред њега, помогли су им још неки 
људи који су уплатили од по 1.000 ди-
нара до 10.000, а такође анонимна гос-
пођа из Београда позвала је Мирјану 
и рекла да дође код ње, изабере гарде-
робу која јој одговара и понесе кући, 
чак јој је и превоз био обезбеђен. Када 
смо завршили разговор са породицом 
Здравковић, најмлађи син Ђорђе који 
се иначе ретко када смејао, уз осмех 
нам је рекао како више ништа није 
као пре. 

М.К.

ХУМАНОСТ АНОНИМНОГ НОВОСАЂАНИНА СП
ОН

ЗОРСТВ
ОУ јужнобачком округу, општини Бачка Паланка у малом месту Товаришево, у кућу 

Здравковића ушла неописива срећа и враћен је осмех на лице. Анонимни дародавац 
платио све рачуне за струју и поклонио телевизор 

Радост за породицу Здравковић
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l ДИРЕКТОР ЕД „С. МИТРОВИЦА“ ПЛАТИО ДУГ ЗА СТРУЈУ ПОРОДИЦИ 
ЂУРИЋ ИЗ ЛАЋАРКА

Ђорђе Фаор, директор Огранка ЕД „С. Митровица“, крајем маја, исплатио 
је од сопствених средстава, стари дуг за утрошену електричну енергију 
породици Ђурић из Лаћарка, у износу од 61.700,00 динара као и последњи 
рачун од 8.600,00 динара, да би могла поново да има електричну енергију. 

-Када сам у новинама прочитао са каквим егзистенцијалним проблемима се 
бори ова вишечлана породица, одлучио сам да им платим заостале дугове 
за струју, да их бар тај проблем не мучи. Ђурићима треба да помогнемо, јер 
су они по броју деце најбогатија породица и верујем да ће и други људи 
добре воље да дају скроман прилог, да би ова једанаесточлана породица 
могла даље да егзистира – каже Ђорђе Фаор.

М. Ш.

Кућа породице Здравковић
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Народна скупштина РС усвојила 
је, половином марта ове годи-
не, колико нам је познато, први 

пут у Србији, Закон о ефикасном ко-
ришћењу енергије (и енергената) – оп-
ширније: www.parlament.gov.rs/дoneti 
zakoni. 

Законом се уређује ова проблема-
тика у сектору производње, преноса, 
дистрибуције и потрошње енергије. Та-
кође и политика ефикасног коришћења 
енергије,  систем енергетског менаџ-
мента, означавање нивоа енергетски 
ефикасних  производа који утичу на 
потрошњу енергије. Затим, минимални 
захтеви енергетске ефикасности (ЕЕ) у 
производњи, преносу и дистрибуцији 
електричне и топлотне енергије и испо-
руци природног гаса. Потом финанси-
рање, подстицајне и друге мере у овој 

области, као и  права и обавезе физич-
ких и правних лица.Предвиђен је и над-
зор над спровођењем Закона и казнене 
одредбе. Закон је ступио на снагу, осим 
одређених, орочених, одредби.

Рецимо, по чл.93. Закона, дат је рок од 
12 месеци обвезницима система енер-

гетског менаџмента (из чл.16) да реа-
лизују прописано. Обвезници су при-
вредна друштва (ПД) чија је претежна 
делатност у производном  сектору  ако 
користе више енергије од количине коју 
пропише Влада. То се односи и на ПД у 
сектору трговине и услуга. Такође, и на 
ПД у производном сектору који посе-
дују објекте који у збиру користе више 
енергије од количине прописане у та-
чки 2 овога члана.

По Закону, ефикасним коришћењем 
енергије, остварују се следећи циље-

ви: повећање сигурности снабдевања 
енергијом и њено ефикасније ко-
ришћење, повећање конкурентности 
привреде, смањење негативних ути-
цаја енергетског сектора на живот-
ну средину, подстицање одговорног 
понашања према енергији, на основу 
спровођења политике ефикасног ко-
ришћења енергије и мера ЕЕ у секто-
рима производње, преноса, дистри-
буције и потрошње енергије.

Овај закон се примењује на ко-
риснике енергије. Дакле, нарочито 
на ПД са претежном делатношћу у 
производном, сектору трговине и ус-
луга, на јавни сектор, на зграде, до-
маћинства, превоз у друмском и же-
лезничком саобраћају и у пловидби 
на унутрашњим водама, као и остале, 
законом прописане кориснике. Пр-
вопоменути сектори, у смислу пот-
ребе ефикасног коришћења енергије, 
нарочито су производња и дистрибу-
ција топлотне енергије, а уз поменуто 
и дистрибуција електричне енергије, 
као и испорука природног гаса.

Закон прописује и Акциони план 
за ЕЕ у Србији ( у којем је, уз оста-
ло, план ЕЕ обвезника система енер-
гетског менаџмента), Систем енер-
гетског менаџмента (нпр, о путу ка 
добијању уверења и лиценци, тј. о 
положеним испитима за енергетског 
менаџера и овлашћеног енергетског 
саветника), Означавање нивоа ЕЕ 
производа који утичу на потрошњу 
енергије. 

Такође, прописују се и поменути 
минимални захтеви енергетске ефи-
касности у производњи, преносу и 
дистрибуцији електричне и топлотне 
енергије, транспорту и дистрибуцији 
природног гаса (рецимо, обавезе 
Оператора дистрибутивног система 
електричне енергије и информисање 
купаца).

М. Ч.

ДОНЕТ ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Формирање Савета Владе РС за рационално газдовање енергијом у фебруару 
1995. и доношење одговарајућег стратешког Програма, благонаклоно дочекано у 
јавности, са почетним позитивним мерљивим и посредним ефектима, али је нова 
Влада, фебруара 1998. практично обесмислила његов рад, па је нови Закон заиста 
историјска прекретница

Сигурније снабдевање, 
одговорније према енергији

Н
О

В
И

 П
Р

О
П

И
СИ



17 l

РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У СВЕСТИ ГРАЂАНА АПВ ОБН
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министарство за запошљавање 
и привреду Финске (МЕЕ) је 
одговорно за животну сре-

дину и подстицање предузетништва и 
иновација,обезбеђење функционисања 
тржишта рада и могућности за запо-
шљавање радника, као и за регионални 
развој. Једна од делатности МЕЕ је енер-
гетска политика и интеграција припре-
ме и спровођења климатске политике на 
националном нивоу. Енергетска поли-
тика Финске заснива се, сем предњачења 
у свету у смањивању непотребних про-
писа, у: сигурном снабдевању енергијом, 
конкурентним ценама енергије и у ис-
пуњавању заједничких циљева ЕУ у вези 
са енергијом и климом као кључним еле-
ментима. Ово је, између осталог, нагла-
сио у свом, једном од првих обраћања на 
недавном VI  Међународном форуму о 
ОиЕ, у Скупштини АПВ у Новом Саду 
(опширније: сајт www.peec.uns.ac.rs), 
Pentti Puhakka из МЕЕ, Хелсинки . 

Његов суграђанин, експерт из 
Cleantech Finland, Santtu Hulkkonen je, 
уз остало, устврдио da je „Финска – ли-
дер у области чистих технологија и енер-
гетске ефикасности“. Навео је, рецимо,  
да фински, веома разнолик, сектор за 
чисте технологије у који се инвестира 
већ деценијама, данас обухвата око 2.000 
предузећа са укупним прометом од око 
20 милијарди евра. Национални циљ је 
развијање овог сектора у нову, кључ-
ну индустријску грану. Овакве фин-
ске  компаније, по речима овог експер-
та, разрешавају све еколошке изазове 
у: ЕЕ -енергетској ефикасности (путем 
комбиноване производње електричне 
и топлотне енергије, даљинског грејања 
и хлађења, ефикасних индустријских 
процеса и процесних технологија, кроз 
„паметне мреже“ и електричну електро-
нику). Такође и кроз чисте процесе и 
материјале (одрживост), шума, метала, 
рударства, информационих и комуника-
ционих технологија као и у – коришћењу 
ОиЕ (посебно, биоенергије).

На Форуму је, имајући у виду и 
оваква искуства из света, поред ос-

талог, у закључцима наглашено да 
би Србија у будућем остваривању 
циљева енергетске политике треба-
ло да обезбеди интензивније иско-
ришћење потенцијала ОиЕ, подизање 
ЕЕ, коришћење чистих енергетских 
технологија, према програму „Ев-
ропа 2020“ (о чему су, рецимо, го-
ворили представници стручног 
тима из Електровојводине, у раду 
“Од идеје до пројекта Smart Grid“). 
С друге стране, на овом значајном 
стручном скупу, учесници су могли 
сазнати и резултате истраживања у 
2012. новосадског истраживача Дра-
гане Миљановић „Рационално  ко-
ришћење енергије у свести грађана 
Војводине“ (у оквиру мастер-рада).
Свакако, добро је што код грађана 
АПВ, посебно старих 18-20 годи-
на,  постоји свест о проблемима које 

доноси повећано коришћење необ-
новљивих извора енергије и о пот-
реби  рационалног коришћења енер-
гије, али – ниво информисаности о 
овим питањима је врло низак. Стога 
је, по нама, изузетно корисно што се 
међу закључцима Форума нашло и: 
очекивање да, пре свега ЕМС и ЕПС, 
наставе са широким усвајањем тех-
нолошких модела за брзу примену 
свих елемената Smart Grid концеп-
та као и да се кроз све расположиве 
канале комуникације обезбеди до-
датна едукација свих потрошача-ку-
паца електричне енергије и код нај-
шире популације, о свему ономе што 
се чуло на овом и претходним фору-
мима, за шта се залажу сви који могу 
да нам буду добар пример у овим ви-
тално важним областима.

М. Ч.

На недавном VI међународном форуму о ОиЕ, у Скупштини АПВ, експерти из Хелсинкија 
поручили: инвестиције у чистије технологије се саме од себе исплате путем ефикасности 
и бољег животног стандарда, али истраживач Драгана миљановић из Новог Сада 
истовремено упозорава да је код девојака и младића у АПВ ниво информисаности о овим 
питањима врло низак

Поучан пример Финске

БРОЈ 480   мАј 2013
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Циљ конференције био је промо-
висање начела родне равноправ-
ности и људских права у јавним 

предузећима, као и начина за њихово 
спровођење. Разговарало се о искустви-
ма примене УН-ових Принципа за ос-
наживање  жена у светским компанија-
ма,  као и  o позитивним ефектима на 
услове рада и резултате пословања.

Конференцији су присуствовале ко-
леге из Сектора за људске ресурсе и са-
ветница директора Јелена Стојановић, 
која је у име Електровојводине показа-
ла велику заинтересованост и мотиви-
саност да наша компанија буде активно 
укључена у унапређивање људских пра-
ва, као и у  јачање родне равноправно-
сти. Представнице Електровојводине, 

која је партнер на развијању родне рав-
ноправности, говориле су на конферен-
цији о применама нове пословне логике, 
којој је циљ стварање радне средине где 
би се неговао максимални потенцијал 
запослених. Презентовани су неки од  

планираних програма за запослене у 
будућности, као што су акције са циљем 
елиминисања родних стереотипа, про-
грами интегрисања жена, програми 
едукације, неговање родне равноправ-
ности кроз спорт и дружење и сличне 
активности. На овај начин мотивиса-
ле су представнике јавних предузећа 
да размотре како најбоље да искористе 
своје ресурсе за добробит запослених и 
компаније, кроз опредељење за равноп-
равност полова. 

Конференција је протекла  у позитив-
ној атмосфери, а учесници су размени-
ли контакте, како би даље сарађивали 
и упоређивали искуства и у наредном 
периоду.

И. М.

С обзиром на значај теме, семи-
нар је првенствено био намењен 
правницима и економистима, 

али доста је био поучан и за остале 
колеге. Семинару су, између осталих, 
присуствовали и колеге које су уписа-
ли мастер студије права и економије на 
Привредној академији. Поред профе-
сора са Привредне академије семинар 
су држали и стручњаци са других фа-
култета. Проф. др Александар Радова-
нов који је редовни професор а такође 
и шеф катедре грађанско правних нау-
ка Привредне академије, одржао је пре-

давање на тему: „Примена новог Зако-
на о парничном поступку“. Вандредни 
професор на катедри за Цивилно пра-
во Европског правног факултета у Но-
вој Горици, Словенија, професор док-
тор Рок Лампе објаснио је мало ближе 
тему: „Решавање правних сукоба са на-
знаком на алтернативне начине – ме-
дијација и арбитража“. Доцент др Вла-
димир Козар, професор на Правном 
факултету за привреду и правосуђе у 
Новом Саду, испричао је нешто више 
о теми: „Финансијско реструктуирање 
привредних друштава“. И за крај курса 

Виши саветник Привредног апелацио-
ног суда Јован Јовановић унео је и мало 
праксе уз предавање на тему: „Однос 
између матичних и зависних друштава 
у светлу нових закона“, где је објаснио 
Закон о привредним друштвима, Закон 
о јавним предузећима и Закон о јавној 
својини. 

На крају специјалистичког семинара 
сви полазници су добили сертификате 
на енглеском и српском језику о учешћу 
на семинару као и ауторизована преда-
вања. 

М. К.

ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ УН-ОВИХ ПРИНЦИПА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

СЕМИНАР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЕВ 

Дводневна конференција о родној равноправности,  којој су поред 
представника јавних предузећа присуствовали  и представници 
Електровојводине, одржана је 23. и 29. маја у Скупштини АПВ и 
то у оквиру пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и 
грађанкама“

Специјалистички курс „Друштвено одговорно понашање великих акционарских 
друштава“, који је био организован за запослене Електровојводине 18. и 25. маја, одржан 
на Привредној академији, на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду у 
Амфитеатру Факултета за економију и инжењерски менаџмент 

О родној равноправности

Корисне информације
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Промоција родне равноправности



Горан Топић је рођен новембра 1985. 
године у Панчеву. Има млађег бра-
та Ненада са којим је веома близак. 

Основну школу завршио је у Банатском 
Новом Селу, а средњу електротехничку 
у Панчеву. На питање о свом школо-
вању, каже - У средњој школи био сам 
ученик генерације и на основу тога при-
суствовао свечаности коју је организо-
вала краљевска породица Карађорђевић 
2004. године, када су свим ученицима 
генерације средњих школа у Србији до-
дељене похвалнице и пригодни покло-
ни. Још од основне школе у себи је гајио 
такмичарски дух, па је тако у основној 
школи био успешан на такмичењима 
из математике и српског језика, док је 
у средњој школи освајао разне награ-
де из основа електротехнике и физике. 
Завршио је Електротехнички факул-
тет „Никола Тесла“ Универзитета у Бе-
ограду. За време студирања боравио је 
у различитим студентским домовима 
где је упознао велики број академаца са 
којима је и данас остао у пријатељским 
односима. Како му студирање није 

било превише напорно, могао је сло-
бодно време да уреди како је желео и 
тако се бавио стварима које га занимају,  
учењем страних језика, пливањем, во-
жњом бицикла, певањем. Редовно по-
хађање наставе омогућило му је да брже 
савладава градиво, па је учећи прово-
дио не више од три часа дневно. За нау-
ку и своја интересовања увек је налазио 
времена и простора.Предмети који су 
га занимали су математика и физика од 
општих и већина стручних, као што су: 
Енергетски трансформатори, Анализа 
електроенергетских система, Енергет-
ски претварачи, Асинхроне машине, 
Електромоторни погони, Релејна заш-
тита, итд.

Што се тиче праксе, она се састоја-
ла од лабораторијских вежби и посета 
предузећима која се баве уском струком 
од којих је било и посета иностраним 
предузећима, међу којима је DEHN из 
Немачке, који се бави производњом и 
уградњом уређаја за заштиту од прена-
пона и које има сопствену лабораторију 
за испитивање високонапонске опреме.

-Припреме за конкурс који је органи-
зовао ЕПС ни најмање ми нису биле на-
порне. Најзанимљивији део процедуре 
за пријем нових запослених били су ус-
мени разговори са члановима комисије. 
Пошто сам се пријавио за више радних 
места на овом конкурсу, на разговоре 
сам ишао у Београд и у Нови Сад. Поред 
конкурса који је расписао ЕПС, био сам 
пријављен и на конкурсе које су распи-
сали Војнотехнички институт и Енер-
гопројект. На свим конкурсима про-
лазио сам посебне тестове личности, 
енглеског језика и знања рада на рачу-
нару. За Електровојводину одлучио сам 
се не зато што је одговор од ЕВ најбр-
же стигао, већ на основу личне проце-
не после разговора за пријем нових за-
послених и саветовања са познаницима 
који се баве струком – истиче Топић.

Након потписивања уговора на не-
одрђено време Горан је запослен у 
Сектору за енергетику и инвестиције у 
ЕД „Панчево“ где му је главни задатак 
издавање одобрења за прикључење за 

велике потрошаче. Поред тога, упознаје 
се и са различитим процедурама  веза-
ним за овај сектор. Занимљивије би му 
било да се бави послом који је уже везан 
за струку и који захтева теренски рад, 
као и коришћење различитих мерних 
уређаја за испитивање електроенер-
гетске опреме у трансформаторским 
станицама и на далеководима.

Од недавно је члан Панчевачког срп-
ског Црквеног певачког друштва где 
пева басовске деонице. После радног 
времена воли да оде на пливање без об-
зира на годишње доба или временске 
услове. Пошто је радознале природе 
воли да сазнаје о новим продорима на 
пољу друштвених и природних наука. 
У слободно време воли да чита и про-
води време са друговима и породицом. 
Иако још увек није члан ни једног пла-
нинарског друштва, често се пријављује 
на различите планинарске туре јер му 
боравак у природи и ходање причиња-
ва велико задовољство.  

М. К.
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ГОРАН ТОПИЋ, ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР, ОГРАНАК ЕД „ПАНЧЕВО“
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Почетком априла када су потписани уговори на неодређено време са десет најбољих 
кандидата који су се пријавили на актуелни конкурс Електровојводине, Горан Топић 
један од истакнутих кандидата испричао је своје искуство

Постоји пут за најбоље 
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Горан Топић
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Петар Марковиновић, диспечер у 
румској Електродистрибуцији, 
рођен је 1971. године у срцу Сре-

ма, у Руми. Ту је завршио основну и 
средњу школу а потом је у Инђији сте-
као и пети степен стручне спреме.

Одмах после школе 1989. године за-
послио се у тадашњој „Електроиз-
градњи“ у Руми као електромонтер 
кабловац. На одслужење војног рока 
отишао је 1990. и по повратку почиње 
да ради у румској Електродистрибу-
цији, где је данас диспечер у Подручно 
диспечерском центру.

-  Још као дечак имао сам склоности 
за израду разних предмета од дрве-
та и метала, што је касније прерасло у 
хоби. Ожењен сам, живим и радим у 
свом родном граду, где сам стекао број-
не пријатеље којима сам и почео да по-
клањам своје рукотворине  –  каже Мар-
ковиновић.

У почетку су то били једноставни др-
жачи за цвеће, затим је као основу за 
њих користио старе бицикле на које је 
качио обруче за саксије. Временом, об-
лици су постали компликованији, по-

чео је да експериментише и са другим 
материјалима. 

–  Суштина је да човек нађе смисао 
у нечему а ја сам га пронашао  у мојим 

бициклићима  –  објаснио нам је Петар. 
Зашто баш метал, питали смо га?
–  Волим да радим и у дрвету, али ту 

се сваки потез познаје, а обликовање 
метала је другачије. Он се савија онако 
како  сам  осмислио  форму и финални 
производ је јасна замисао.

Иначе, материјал набавља сам. За 
обраду метала потребан му је алат који 
прави уз помоћ свог пријатеља мета-
лостругара. Његов хоби није јефтин, 
али се сналази на различите начине и 
како каже нема цену оно што му пру-
жа сам процес рада. Након дванаесто-
часовног радног времена које се обавља 
у сменама, то једино опушта.

До сада је излагао у Уметничкој га-
лерији „Стара капетанија“ у Земуну, уз 
академског вајара Дејана Прендића.

Тренутно по поруџбини,  обликује па-
уново перо, а жеља му је да отвори ра-
дионицу лепих ствари од метала. Своје 
радове углавном не продаје, поклања их 
пријатељима и рођацима. А ако им то 
доноси радост као њему сам чин ства-
рања, онда је то суштина живота.   

М. Ј.

ПЕТАР МАРКОВИНОВИЋ, ИЗ РУМЕ, ТВОРАЦ МАШТОВИТИХ  МЕТАЛНИХ ДРЖАЧА ЗА ЦВЕЋЕ

Годинама диспечер у Електродистибуцији „Рума“ обликује метал од којег прави 
најразличитије облике који красе дворишта рођака и пријатеља

Обликовање метала 
ослобађа од стреса
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Петар Марковиновић са својим креацијама
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Електровојводина је у складу са по-
словним кодексом донела  измене 
и допуне општег акта Правила по-

словног понашања  ради  квалитетнијег 
функционисања целокупног система.

Овим актом забрањено је долажење 
на посао под дејством наркотика и ал-
кохола, као и обављање послова под 
њиховим утицајем.  Алкохол се може 
умерено  конзумирати  искључиво у по-
себним случајевима одређених просла-
ва и пригодних догађаја. Сви запослени 
који обављају послове за које је пропи-
сано ношење униформе, односно служ-
беног радног или заштитног одела, оба-
везни су да их носе, да буду уредни и 
комплетни према стандардима који су 
за ту врсту посла прописани, као и во-
зачи службених возила запослених у 
возном парку Управе Друштва. Оста-
ли запослени су дужни да својим сти-
лом облачења и општим изгледом на 
послу одају утисак озбиљности и по-
словности, што се пре свега постиже 
уредном обућом и одећом, уредном 
фризуром, брадом и брковима а према 
врсти посла који запослени обавља.

Што се тиче пословног изгледа и обла-
чења жена, препоручљива је прикладна 
пословна гардероба у форми комплета 
који се састоји од сакоа, блузе, мајице 
или кошуље.  Сукње и хаљине треба да 
буду умерене дужине, незнатно изнад 
колена, без дубоких деколтеа и разреза, 
од материјала који се не провиде и који 
су непримерено припијени уз тело.  Но-
шење хеланки, шорцева, тренерки и па-
тика и папуча што се тиче обуће, такође 
не сме бити стил који ће запослени ис-
тицати на послу.

Када је у питању стил облачења 
мушкараца запослених у Друштву, пре-
поручљива је гардероба у форми посло-
вног одела, комбинација сакоа, кошуље, 
панталона и кравате, али је дозвољено 
и само ношење кошуља, џемпера и пан-
талона, док су за топлије време при-

хватљиве кошуље кратких рукава (без 
кравате), све у дискретним тоновима. 
Није дозвољено носити спортску одећу, 
шортс, бермуде, мајице без рукава. 
Када је реч о прикладној обући на рад-
ном месту, забрањено је носити папуче 
и патике.

С обзиром да пословни изглед за-
посленог не говори само о његовом 
личном стилу и ставу, већ у великој 
мери ствара и слику о Друштву и ути-
че на његов углед и репутацију, веома 
је важно да први утисак о пословном 
изгледу запосленог буде позитиван и 
чини да код других улива осећај прис-
тојности и пословности.

Од свих запослених се очекује да своје 
послове обављају савесно и одговор-
но у складу са законом и свим актима  
Друштва, да своје обавезе извршавају 
по правилима струке, професионално, 
одговорно, дисциплиновано и непри-

страсно, да се залажу за остваривање 
интереса Друштва и да својим позитив-
ним примером раде на унапређењу уг-
леда Друштва.

Одлука о овим и другим кодексима 
пословног понашања  донета је због 
значаја делатности које се обављају у 
Електровојводини доо Нови Сад, као 
и  увођења у примену једнообразних 
правила понашања за све запослене. 
Такође је веома важна међусобна кому-
никација свих запослених у Друштву, а 
нарочито у обављању послова на који-
ма се остварују непосредни контакти са 
купцима електричне енергије, учесни-
цима у поступцима јавних набавки, по-
словним партнерима и другим странка-
ма, у циљу успостављања одговарајућег 
односа заснованог на професионал-
ности, радној дисциплини и међусоб-
ном поштовању и поверењу.

Ј. Р.

ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ПОСЛОВНОМ ПОНАШАЊУ П
ОСЛ
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Пословни изглед запосленог не говори само о његовом личном стилу и ставу, већ у великој 
мери ствара и слику о Друштву и утиче на његов углед и репутацију. Веома је важно да 
први утисак о пословном изгледу запосленог буде позитиван и чини да код других улива 
осећај пристојности и пословности

Осећај за пристојност и 
пословност
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Зрењанинска подружница пензионе-
ра организовала је половином маја 
за своје чланове али и запослене јед-

нодневну посету Тителу. Посебан дожи-
вљај било је крстарење Тисом спуштањем 
низводно до ушћа у Дунав, срца тромеђе 
Бачке, Баната и Срема. Пут их је затим во-

дио до ушћа Бегеја уз обилазак острва на 
Тиси подно Тителског брега. 

Пензионери су, потом, посетили Етно 
кућу „Богојевић“ где су имали прилику 
да разгледају рукотворине које су мно-
ги препознали као део кућних украса из 
свог детињства.

Уследио је,затим, обилазак Тителског 
брега и Калварије – највише тачке у Ба-
чкој која се налази на 132 метра надморс-
ке висине. Легенда каже да тамо почива 
Атила „бич Божији“ љубоморно чувајући 
своје освојено благо. Ово место богато је 
и остацима некадашњих тврђава Римља-
на, Авара,Татара, Хуна и Турака.

А да би овако лепи утисци били пое-
тски уоквирени, при повратку са крста-
рења на бродићу се нашао и Тамбурашки 
оркестар, па су присутни слушали песме 
из своје младости.

Одушевљени и пуни утисака пензионе-
ри и њихове запослене колеге из Зрења-
нина и Кикинде наставили су да раз-
мењују импресије и у аутобусу на путу 
кући.Ово је незабораван доживљај  а дру-

жење прераста у традицију  јер је поме-
нуто путовање само једно у низу сусрета 
током ове године.  

Исти програм имали су и пензионери 
подружнице ЕВ „Панчево“. Десетак дана 
после својих колега из Зрењанина и Ки-
кинде они су посетили знаменитости с 
предисторијским обележјима на тромеђи 
Срема, Баната и Бачке. Крстарење је, како 
се и очекивало оставило посебан утисак 
а то је био довољан разлог да се дружење 
настави. 

М. Ј.

ПЕНЗИОНЕРИ КРСТАРИЛИ ТИСОМ

Подружнице пензионера и активних радника ЕД „Зрењанин“, Кикинда и Панчево, 
организовале једнодневни излет до Титела, уз крстарење Тисом

Дружење пензионисаних и 
активних радникаП
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l Радна акција

Пензионери Електровојводине 
организовали су у Дому за 
душевно оболела лица у Чуругу 
уређивање дворишта и околине 
ове установе. Кажу да је циљ 
радне акције пре свега помоћ 
колегама које у позним годинама 
увесељава дружење. А сам осећај 
када некоме помажеш да се 
одмара у пријатном окружењу је 
непоновљив.

М. Ј.

l Хуманитарна акција

Прикупљање новца за куповину 
кревета за родитеље чија се деца 
лече у Институту за здравствену 
заштиту деце и омладине у 
нашем граду, приведено је 
крају. Пензонисани радници 
Електровојводине ће наредних 
дана Општем одељењу ове болнице 
уручити неопходна медицинска  
помагала. Идеја је настала на 
осмомартовском скупу жена када 
је и оформљен  Одбор који ће се 
бавити овом акцијом – подсетила  
је Косана Марков, председница 
Гранске организације пензионера 
Електровојводине. Објаснила је 
и да је обезбеђивање лежаја за 
родитеље болесне деце  заправо 
део већ устаљеног програма под 
називом „Знам да постојиш“.

– Проблем боравка мајки чија 
се деца лече у Дечијој болници 
постоји дуго, па смо ми као 
организација одлучили да им 
услове у којима бораве учинимо 
хуманијим, каже Косана Марков. 
Од новца који ћемо прикупљати 
до краја маја купићемо монтажно- 
демонтажне кревете да жене могу 
да спавају уз своје малишане и не 
седе на столицама целу ноћ.

М. Ј.

Са једнодневног излета
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Путовање је, као и много пута 
до сада, организовала и води-
ла Јованка Лакић из Oгранка ЕД 

„Сомбор“.
Прва дестинација на коју су стигли, 

након непожељног пљуска био је мана-
стир Манасија. Запослени су били оду-
шевљени монументалним одбрамбе-
ним зидинама које чувају манастирску 
цркву и конаке, као и очуваним фрес-
кама које својим византијским плавим 
сјајем сведоче о давним временима. 

Након манастира Манасије следи-
ла је вожња до Ресавске пећине где су 
запослени по групама уживали у бога-
тим пећинским украсима од сталакти-
та и сталагмита. Путовање је даље те-
кло према Деспотовцу у чијој близини 
се налази импозантан водопад Велики 
Бук. Након обилазака уследио је одмор 
у етно ресторану на обали реке уз врућу 
лепињу, сир и кајмак, домаћу пастрмку 
и роштиљ, док је дружење уз тамбураше 
до касно у ноћ било организовано у хо-
телу „Језеро“ на Борском језеру. 

После одмора и преспаване ноћи, оби-
лазак се наставио у Брестовачкој бањи 
где се налази извор „Вода за живце“. Ту 
се налазе и стари турски амам, конак 
кнеза Милоша и вила краља Алексан-
дра, као и оронули стационар са малим 

базенима термо-минералне воде за коју 
мештани тврде да је лековита.  

Запослени су такође посетили и град 
Бор којим доминира комплекс РТБ Бор, 
чији се димњаци виде са свих тачака у 
граду. Послеподне колеге су могле про-
вести у шетњи око чаробног језера или 
на купању  у прелепом хотелском базе-
ну.

Друго вече протекло је уз богату вече-
ру и наравно музику. Весељу су допри-
нели  како добри музичари из Бора,  
тако и сви добро расположени  гости 
хотела, којих је, поред наше групе, било 
око стотињак међу којима су биле и за-
послени у ПТТ из Београда. 

Недељно јутро на језеру било је блис-
таво и свима је било жао што се прима-
кло време одласка. 

Повратак преко Гамзиградске бање 
водио је до Царичиног града, палате 
староримског цара Галерија, коју су са-
градиле легионарне македонске легије 
за непуних десет година. Остаци ком-
плекса, који чине моћне одбрамбене зи-
дине са кружним  кулама,  унутар којих 
су  палата, храмови, јавно купатило и 
житница, одражавају моћ и богатство 
војсковође, владара и империје.

Запослени из Електровојводине посе-
тили су и стару хидроелектрану „Гамзи-
град“ која је сагарађена 1909.године, а 

која је и данас у функцији  са оригинал-
ним  постројењима и опремом. 

Следећа дестинација је била обилазак 
прелепог града Јагодине, посета музеју 
воштаних фигура, обилазак аква-парка 
и уживање у зоолошком врту.

 
Дугом, напорном, разноликом, али 

занимљивом путовању ближио се крај. 
Запослени који су викенд провели на 
овом путовању, растали су се са ос-
мехом на лицу и надом да ће се слич-
но дружење поновити и на некој другој 
сличној дестинацији. 

Приредила: M. K.

РАЗНОЛИКА ПОНУДА ХОТЕЛА НОРЦЕВ НА ФРУШКОЈ ГОРИ Са П
УТОВ

аЊ
аПрохладног и кишовитог маја, група  од стотинак запослених у Електровојводини, 

међу којима су биле колеге из  Огранка ЕД „Сомбор“, Погона „Врбас“, Огранка 
ЕД „Суботица“, Погона „Сента“ као и запослени из Управе упутила се у обилазак 
Западне Србије

Незабораван викенд
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Са путовања




