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Уважене колегинице и колеге,
Ове године Електровојводина обележaва 55-ту годишњицу успешног рада и пословања. 
Богата историја предузећа нам даје обавезу да будемо одговорнији и вреднији и пред нас ставља озбиљан и 

обавезујући задатак: да Електровојводину успешно водимо даље и градимо на најбољи начин, онако како су то 
радиле генерације пре нас. Због тога данас сви улажемо максималне напоре да је ојачамо технолошки и кадров-
ски. Да смо одлучни да истрајемо, је чињеница да је Електровојводина данас један од најбољих делова Електро-
привреде Србије, а у прилог томе је и податак да смо већ дужи период најбољи у наплати.

Упоредо са наплатом, побољшавамо пословање и у другим сегментима пословања: висок степен реализације 
добро испланираних ремоната, пажљиво и прецизно улагање и инвестирање у целокупан систем, а пре свега у 
технологију и образовање кадрова јер је то улагање у стабилност и сигурност система. То је улагање и у стабил-
ност снабдевања електричном енергијом свих наших купаца, што је наша обавеза и одговорност. 

Само таква, јака и стабилна Електровојводина може бити стуб развоја привреде и сигуран испоручилац елек-
тричне енергије домаћинствима, који већ 55 година представљају наше најпоузданије пословне партнере од 
којих директно зависимо. Електровојводину чека да и даље, ако наставимо овако да радимо, буде најбоље при-
вредно друштво  у саставу ЕПС-а и покретач развоја у Војводини.

Јако је важно да наши запослени схвате да резултати зависе највише од људи. Људи који су градили Електро-
војводину пажљиво су бирани. Ми који данас градимо Електровјводину морамо бити још бољи, квалитетнији, 
образованији и вреднији. Они који долазе морају бити бољи од нас. Трудимо се да им не оставимо лак и тај за-
датак.

Време у којем живимо нам намеће, поред одговорности, и брзину у раду и одлучивању. Захвалићемо се сви-
ма који су уложили најбоље од себе да наследимо Електровјводину каква она јесте. Залагаћемо се за модерну, 
стабилну и сигурну Електровојводину која траје.

Уз уважавање,
Срђан Кружевић,

директор Друштва

Поводом јубилеја
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ЈП ЕПС, ДИРЕКТОРА ПД „ ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ И ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА ПД ЕД  
И

З 
ЕП

С-
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Нема вишкова запослених и 
смањивања плата 

Ново привредно друштво у окви-
ру „Електропривреде Србије“ - 
„ЕПС Снабдевање“ основано је 

у складу са одредбама Закона о енерге-
тици и поштовањем Уговора о  Енер-
гетској заједници Југоисточне Европе, 
као и у складу са корацима у при-
друживању Србије Европској унији 
и одлуком Владе Србије о усвајању 
Полазних основа за реогранизацију 
ЕПС-а, речено је 31. маја на састанку 
представника ЈП ЕПС, директора ПД 
„ЕПС Снабдевање“ и представника 
Синдиката радника „Електропривре-
де Србије“. Током састанка, којем су 
присуствовали Драгана Рајачић, ди-
ректор за људске ресурсе ЕПС-а, Жи-
вотије Јовановић, заменик генерал-
ног директора ЈП ЕПС и Дејан Васић, 
директор ПД „ЕПС Снабдевање“, ис-
такнуто је да формирањем новог ПД 
нико не отима посао дистрибутивним 
ПД, већ се боље организује посао који 
се већ ради. 

Представницима синдиката је обја-
шњено да оснивањем „ЕПС Снабде-
вање“ раздвајају делатности трговине 
од дистрибуције електричне енергије.  
Животије Јовановић, заменик гене-
ралног директора ЈП ЕПС, објаснио 
је да у процесу раздвајања треба да 
учествују сви запослени, јер је то ин-
терес свих који раде у систему „Елек-
тропривреде Србије“.

  - Веома је важно запосленима рећи 
да неће бити вишкова, отпуштања и 
смањивања плата, а прелазак у „ЕПС 
Снабдевање“ биће добровољан  и 
нико неће моћи да натера запосле-
ног да пређе у ново ПД, уколико он то 
не жели – рекао је Дејан Васић. – За-
послени који пређу у „ЕПС Снабде-
вање“ и даље ће радити на истим ло-
кацијама, са истом опремом, обављаће 
исте послове као и до сада, а разлика 
је само што ће радити за ново ПД. У 
оквиру привредних друштава за дист-
рибуцију већ постоје организационе 
целине за послове снабдевања, па ће 

прелазак запослених у ново ПД бити 
природан ток догађаја. Неће бити фа-
воризовања или деградације запосле-
них који почињу да раде у „ЕПС Снаб-
девање“ од оних који остају на старим 
радним местима. Сви запослени у 
систему ЕПС-а биће и даље равноп-
равни, са истим правима и обавезама. 
Раздвајање делатности не прави „ки-
нески“ зид међу нама, већ напротив 
на овај начин бићемо ослоњени јед-
ни на друге и спремни за утакмицу на 
тржишту електричне енергије, јер нас 
већ 1. јануара 2014. године чека отва-
рање тржишта за више од 4.000 купа-
ца на средњем напону.

Једини критеријум, по којем ће за-
послени из ПД ЕД прелазити у „ЕПС 
Снабдевање“ биће врста посла, тј. 
систематизација радних места у но-
вом ПД. На основу те систематиза-
ције, запосленима који већ обављају 
одређене послове у дистрибутивним 
привредним друштвима ЕПС-а, биће  
понуђено да пређу у „ЕПС Снабде-
вање“ и ту наставе да их обављају. 
Планирано је да до краја 2013. годи-
не ПД „ЕПС Снабдевање“  има око 170 
радника. Битно је разумети да ће се 
процес раздвајања послова обавити у 
две до три фазе, не преко ноћи, те да 

ће се у фазама прилагођавати и систе-
матизације. 

Дејан Васић је предложио форми-
рање радне групе од представника 
„ЕПС Снабдевање“, дистрибутивних 
ПД и синдиката, која би у наредном пе-
риоду посетила свих пет дистрибутив-
них ПД ради разговара са запосленима 
о њиховој прерасподели. Синдикату ће 
бити омогућено да прати цео процес и 
на тај начин учествује у процесу. Пред-
ставнике синдиката занимала су права 
запослених, будући рад „ЕПС Снабде-
вање“, а питали су и о последицама раз-
двајања, отварању тржишта електричне 
енергије, односима између „ЕПС Снаб-
девање“ и производног дела ЕПС-а, 
новим рачунима, наплати старих ду-
говања, мрежаринама и формирању 
оператора дистрибутивног система.

Животије Јовановић је истакао да ће 
запослени бити истинито и благовреме-
но информисани о наредним кораци-
ма, те да реорганизацијом ЕПС треба да 
постане ефикаснија и профитабилнија 
компанија, што радницима доноси већу 
сигурност и боље услове рада. Због тога 
је, како је објаснио Јовановић, потребна 
подршка свих запослених и свих синди-
ката у овом тренутку важном за ЕПС. 

Р. Е. 

У процесу раздвајања треба да учествују сви запослени, јер је то интерес свих који 
раде у систему ЕПС-а. Сви запослени у систему ЕПС-а биће и даље равноправни, са 
истим правима и обавезама

Са заједничког састанка
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ОВЕ ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ОБЕЛЕЖАВА 55 ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА И ПОСЛОВАЊА 

Дан по дан – јубилеј. Ове године 
наша кућа обележава  55 годи-
на успешног рада и пословања. 

И ове године, 28. јуни ће бити повод за 
радне и свечане активност запослених 
у Електровојводини. Радно ће бити за 
оне који журе до свог личног јубилеја 
10, 20 или 30 година верности својој 
Електровојводини и колегама, а сви-
ма осталима 28. јуни је повод за су-
срет и разговор о садашњим, данима 
прошлим и будућим. Због тога се наша 
Електровојводина и ове године потру-
дила да пружи прилику онима који су 
заслужни за резултате пословања да 
приреди мале свечаности на којима ће 
моћи да се виде и колеге који се виде 
сваки дан у срдачнијој атмосфери, а и 
они који се само чују или су упућени 
једни на друге искључиво послом да 
поразговарају о свему што их окру-
жује. Сви огранци Електровојводине и 
Управа и ове године имаће прилику да 
у тим оквирима обележе 55. рођендан 
наше „заједничке куће“.

Од 28. јуна 1958. до 28. јуна ове го-
дине, Електровојводина је израсла у 
модерну електродистрибутивну ком-
панију. У више од пола века постојања 
и успешног рада, генерације одличних 
инжењера, доајена струке а и свих за-
послених, подигли су ниво квалитета 
рада са важношћу високих стандар-
да  у пословању. Електровојводина да-
нас важи за респектибилног привред-
ног субјекта, пожељног послодавца 
и важног пословног партнера. А већ 
дуже време припада јој место лидера 
у електродистрибутивној делатности 
Електропривреде Србије. Са станови-
ша развоја, Електровојводина је већ 
годинама највећи инвеститор у ин-
фраструктуру, чиме се даје кредиби-
литет за даљи економски развој овог 
простора.

Електровојводина своју 55-ту го-
дишњицу постојања дочекује са афир-
мативним пословним резултатима по-
стигнутим у 2012. години и са јасно 
постављеним пословним циљевима у 
2013. години. То указује на велику од-

говорност коју Електровојводина има 
у постизању добрих пословних резул-
тата, сталном повећању степена нап-
лате, смањењу губитака у разводу, ис-
корењивању нелегалног коришћења 
електричне енергије и укупној погон-
ској спремности. Потпуно изврша-
вање овако постављених задатака је је-
дини начин да се обезбеди друштвени 
напредак.

Неимарима Електровојводине неће-
мо се одужити ако останемо само на 
опису њихових заслуга, већ ако на-
ставимо тамо где су они стали, одго-
варајући на прави начин изазовима 
времена. А изазови времена су, и да-
нас и сутра, бројни. Развој тржишта 
електричне енергије, реструктурирање 
енергетског сектора, раздвајање делат-
ности, развијање високог нивоа услу-
га купцима, само су неке од дилема на 
којима ова генерација полаже испит. 
Али, људски потенцијал Електровојво-
дине, њена енергија и знање које посе-

дују, уливају сигурност и веровање да 
ћемо и испите данашњице успешно по-
ложити.

Електровојводину је увек красио и ши-
рок круг пријатеља. Тако ће и ове године 
они који су били и још увек су партне-
ри Електровојводине имати прилику да 
се састану и заједнички обележе овај ва-
жан јубилеј за све нас.

Многи ће се сетити како је то било 
ранијих година, па ће рећи „Било је… 
а сад је…“ нека се сете себе тада и себе 
сада.

Рођендана Електровојводине, ипак 
ће се сетити они са најстаријим и нај-
бистријим памћењем, увек су значи-
ли запосленима и онима који су наши 
пословни партнери. Било је ту просла-
ва на разне начине, за различите циљ-
не групе, како ми то волимо да кажемо. 
Ипак, једно је заједничко за све: тога 
дана свако се осетио делом велике по-
родице која се зове Електровојводина. 

М. Ш. 

Сваке године, 28. јуна сви који су послом везани за нашу заједничку „кућу“ осете се 
као део велике породице која се зове Електровојводина. Тако ће бити и овај пут, на 
јубилеј, 55-ту годишњицу

Рођендан  Електровојводине



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА6

ВЛАДА ЂУРИЋ, ДИП. ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР, ДУГОГОДИШЊИ РАДНИК И ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

Влада Ђурић, својим професио-
налним и стручним доприносом 
обухватио је готово све сегмен-

те електродистрибутивне делатности 
и био у жижи рада и развоја Електро-
војводине и ЕПС-а преко 36 година, а 
од тога, у више наврата директор Елек-
тровојводине, сећа се скоро самих по-
четака њеног даљег развоја: 

- Средства рада предузећа крајем пе-
десетих, била су више него скромна. За 
превоз стубова и материјала коришће-
на су колица – два бицикла на која се, 
уз помоћ месног становништва, ста-
вљао стуб. Добијао се понекад и ка-
мион, углавном из репарације, као и 
теренска возила. Техничко особље се 
користило јавним превозом, железни-
цом, или мотоциклима.

Од 1962. године, предузеће постаје 
потпуно електродистрибутивно, пош-
то су бивше термоелектране престале 
са радом. Шездесете године прошлог 
века обележене су тенденцијом стал-
ног пораста мреже електроенергетског 
система у Војводини.

И промене у организовању су врло 
интензивне. Одвајање електромонтаж-
не делатности од електродистрибуције 
је карактеристично за овај период. 
Такође, развој потрошње електричне 
енергије био је веома динамичан, те је 

степен развоја електродистрибуције 
пратио развој друштва. Исто тако, 
перманентно је усклађиван развој 
електродистрибутивне делатности 
са потребама конзума. После дужих 
сагледавања и анализа односа у прено-
су и потрошњи, уведена је тростепена 
трансформација, уместо дотадашње 
четверостепене. Формирање монтер-
ских парова а затим мобилних екипа и 
оспособљавање монтажне делатности 
за комплетну изградњу енергетских 
објеката, сврстале су „Електровојво-
дину“ у модерно електродистрибутив-
но предузеће европског типа.

У пословном систему, прелазак на 
механографску обраду података, уки-
дање инкасаната и службе обрачуна 
(фактуриста) допринеле су уштеди и 
ефикасности пословања. Механограф-
ску обраду је олакшало увођење савре-
мених рачунарских система.

Интензиван развој електродистри-
бутивне делатности наставља се и 70-
тих година, када је изграђен велики 

део трафостаница и дистрибутивне 
мреже. 

Електровојводина 1982. године постаје 
електропривредно предузеће у потпу-
ности (производња, пренос и дистрибу-
ција ). Осамдесетих година била је зна-
чајна изузетно плодна инвестициона 
градња објеката, као и изградња савре-
мених диспечерских центара. Веома зна-
чајан догађај за опште прилике у систему 
био је завршетак прве, а затим и друге 
фазе изградње ТЕ–ТО „Нови Сад“ 1984. 
године, као и изградња ТЕ-ТО „Зрења-
нин“ 1989. године. Ова два извора битно 
су поправила напонске прилике у систе-
му и пружила већу сигурност у снабде-
вању Војводине електричном енергијом 
у годинама које су карактерисале неста-
шицу енергије у зимској сезони.

У овом раздобљу Електровојводина је 
дала и велики допринос у изградњи мре-
же 400 kV сопственим учешћем у фи-
нансирању, пројектовању и изградњи 
ових објеката.

М. Ш.

Развој потрошње електричне енергије био је веома динамичан. У одређеном 
периоду развоја уведена је тростепена трансформација, уместо дотадашње 
четверостепене. Опредељење за увођење 110/20/0,4 kV трансформације битно је 
утицало на побољшање енергетске и економске ефикасности, истиче некадашњи 
директор Електровојводине

Динамичан развој енергетике

l Запажен по свом професионалном умећу и вештини 
руковођења

Влада Ђурић своју професионалну каријеру дипломираног електроинжењера 
започео је у фабрици „Гоша“ у Смедеревској Паланци, као стипендиста. У 
Електровојводини је радио од 1965. године. Радио је на руководећим радним 
местима у различитим деловима Електровојводине  и ЕПС-а. 

У свом професионалном раду обављао је дужност директора огранка, в. д. 
председника Пословодног одбора СОУР „Електровојводина“, заменика директора 
и директора Електровојводине као и директора Дирекције за дистрибуцију и 
помоћника генералног директора ЕПС-а и бројне друге руководеће функције.

Добитник је високог признања Повеље Електровојводине, за изузетан допринос 
на унапређењу рада и пословања, која му је додељена поводом обележавања 50 
година постојања и рада.

Повеља „Ђорђе Станојевић“ као највише признање Електропривреде Србије, 
уручена му је у знак признања за изузетан допринос у развоју електропривреде и 
електрификације у Србији.

М. Ш.
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Влада Ђурић
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СРЂАН КРУЖЕВИЋ, ДИРЕКТОР ПД „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. НОВИ САД

Јубилеј обавезује

Електровојводина обележава 55 го-
дина рада и пословања. Тим поводом 
питали смо директора Друштва шта 
бисте посебно истакао?

- Наш циљ је да Електровојводина 
буде и даље лидер на тржишту елек-
тричне енергије, да у целој Србији буде 
најпоузданији дистрибутер електричне 
енергије и да и даље има најбољи, парт-
нерски однос са купцима. Наставиће-
мо да тражимо решења, заједнички са 
грађанима, како да плате електричну 
енергију која мора да се плати, као и да 
заједнички помажемо привреди да се 
развија и да плаћа утрошену електрич-
ну енергију. То је нешто што смо насле-
дили и наша је обавеза да прогресивно 
наставимо да се развијамо онако како је 
то рађено претходних 55 година.

Поред дневних, текућих активности 
на подизању нивоа наплате и смањења 
губитака, шта бисте још истакли као 
неопходан услов за постизање још 
бољих резултата?

- Међуљудски односи у предузећу су 
најважнији, како односи међу запосле-
нима тако и односи између запослених 
и купаца односно између запослених и 
свих грађана, јер сви грађани предста-
вљају наше купце. Свако треба да се 
бави својим послом и да има јасну ви-
зију свог циља у животу, како приват-
ног тако и пословног, а да та визија буде 
нешто што их усмерава и квалификује 
за даље напредовање у послу. Нама су 
потребни људи који имају амбиције и 
који желе да напредују. Ово је систем 

који не може да стоји него мора да се 
развија у складу са светским стандар-
дима и јако је важно да наши запосле-
ни то схвате. Резултати зависе само од 
људи. Ја не могу да прихватим да је само 
култура грађана Војводине та која до-
носи добре резултате у наплати, него је 
то свакако на првом месту рад наших 
монтера који раде и више него што тре-
ба и радним и нерадним данима, да би 
Електровојводина остваривала најбоље 
резултате у Србији. 

Који су, по Вама, приоритет-
ни пројекти који ће довести до 
унапређења и модернизације посло-
вања?

- Свакако да је наша основна делат-
ност продаја електричне енергије, а  
сама продаја зависи и од квалитета ус-
луге и од континуитета снабдевања ку-
паца. Оно што видим као услов да бис-
мо смањили сумњу за малверзацијама и 
„комшијским“ односима који нису у не-
ким моментима баш повољни за наше 
предузеће јесте свакако „smart“ техно-
логија бројила, да ли интегрисаних или 
оних у која могу да се имплементирају 
одређени модеми. Да бисмо поспеши-
ли рад потребно је да имамо што већи 
проценат бројила са даљинским очи-
тавањем и да што пре уведемо даљин-
ску контролу бројила. На тај начин 
би се путем даљинског система могли 
укључити и искључити купци. Када то 
повежемо са софтвером који ће то ау-
томатски радити онда нећемо имати 
одговорних да неко није платио струју, 

а да је остао укључен јер ће се то ради-
ти по аутоматизму и нико неће моћи да 
буде привилегован. 

Реструктурирање ЕПС-а је тема која 
је у жижи интересовања јавности а, 
пре свега, запослених. Шта Електро-
војводину чека сутра?

- Реструктурирање је процес од којег 
не треба бежати. Жижу интересо-
вања јавности, а пре свега запослених, 
изазвала је реорганизација ЕПС-а јер 
није била планирана у најбољем светлу. 
Интензивним разговорима, комуника-
цијом и предлозима од стране стручња-
ка из Електровојводине и других при-
вредних друштава дошло се до неких 
конструктивних решења. То је процес 
који је дуг а најважније је да је схваћено 
да не може да се реализује преко ноћи 
и да овако велики системи као Елек-
тровојводина и ЕПС свакако морају да 
прођу припремне фазе за било какво 
укрупњавање или било какву реорга-
низацију. Електровојводина ће и даље, 
ако наставимо овако да радимо, бити 
најбоље предузеће у саставу ЕПС-а и 
покретач свега у Војводини. Заједнич-
ким инвестицијама са општинама ра-
дићемо на инфраструктури и стварању 
бољих услова за живот, укључујући и 
довођење инвеститора који ће кроз ин-
дустријске зоне у општинама и градови-
ма Војводине запошљавати нове људе и 
трошити електричну енергију. 

Шта бисте запосленима поручили 
поводом овогодишњег јубилеја?

- Ово је јубилеј који нас обавезује 
да будемо одговорнији и вреднији. 
Наслеђени систем који је стваран 55 го-
дина морамо да очувамо. Моја је оба-
веза да у тој реорганизацији и реструк-
турирању Електровојводину задржим 
на месту које јој припада, а обавеза за-
послених је да ми дају аргументе да могу 
у ЕПС-у и пред било којим другим орга-
ном Републике Србије о нашем преду-
зећу говорим као о најбољем привред-
ном друштву које ће показати свима 
осталима како треба да функционише 
један уређени систем као што је Елек-
тровојводина. 

Свим запосленима честитам јубилеј, 
55 година пословања и рада и желим 
срећу и здравље њима и њиховим поро-
дицама. 

А.Ж.
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Електровојводина у јуну обележа-
ва јубилеј, 55 година постојања. 
Памте је многи запослени, јер су 

били сведоци настајања, учествовали у 
њеном развоју, давали свој допринос у 
стварању огранака, покушали да буду у 
складу са променама које нове техноло-
гије доносе и у сваки пројекат уграђи-
вали део себе.

Многи су иза себе оставили успеш-
не каријере, мање или више остварили 
своје снове, али нису бројни они који 
су остали у фирми деценијама и послу-
жили млађим генерацијама као узор у 
послу.

У суботичкој Електродистрибуцији,  
у Сектору за експлоатацију ради  такав 
стручњак. Зове се Драгољуб Динчић, 
има 60 година од којих је читавих 46 
провео радећи у овом Огранку.

- У Електровојводину сам дошао дав-
не 1968. године на праксу као ученик 
трогодишње Школе ученика у привре-
ди, у мом родном граду, Суботици. Тре-
бало је да одрадим трогодишњу праксу, 
а остао сам читав радни век -  каже гос-
подин Динчић.

Након завршетка школовања 1971. 
године запослио се у тадашњем ООУР 
Изградња „Северна Бачка“ и у то време 
био најмлађи члан екипе на терену.

- Радио сам све што су надређени за-
хтевали од мене. Послови су били уг-

лавном теренски. Спавало се по при-
ватним кућама, било је напорно. На 
сваком новом градилишту послови су 
почињали физичким радом.  Мислим 
на ручне ископе рупа за стубове, њи-
хово мануелно подизање и мешање бе-
тона -  каже Драгољуб и  то илуструје 
чињеницом да механизација тада није 
била развијена као данас, а није било ни 
копача, физичких радника који би при-
премили терен за рад. 

У Електродистрибуцију „Суботица“ 
прешао је 1980. године на радно место 
електромонтер 1. Након година труда и 
добрих резултата које је постизао, што 

надређенима није промакло, данас је 
пословођа надземних водова.

- Посао електромонтера је веома опа-
сан. Сваки потез мора бити до детаља 
испланиран, јер се и најмања грешка ску-
по плаћа. Морају се поштовати одређе-
ни прописи приликом рада јер опасност 
вреба на сваком кораку - објаснио нам је 
Драгољуб. 

-  Млађе колеге саветујем да буду оп-
резни и психички и физички спрем-
ни али и сконцентрисани на задатке. 
Да знају шта раде и зашто тако морају 
поступити и да увек  проверавају без-
напонско стање што је предуслов за без-
бедно радно место.

А да ли је након свих ових година ис-
пуњен, занимало нас је?

- При крају своје радне каријере задо-
вољан сам својим радом и постигнутим 
резултатима. Стаж запослених је дугачак, 
треба стићи до циља. На жалост, неке ко-
леге у томе нису успеле јер их више нема. 
Однос надређених према мени био је ко-
ректан што веома поштујем. Радим још 
увек, волим свој посао и када бих могао 
нешто да променим, верујте ми, не бих 
знао шта -  уз осмех нам је рекао наш ко-
лега Драгољуб Динчић.

Ми му од срца желимо да тако и ос-
тане још годину, две колико планира да 
ради. Јер онда заиста спокојно може да 
ужива у заслуженој пензији.

М. Ј.

ДРАГОЉУБ ДИНЧИЋ, ВОДЕЋИ ЕЛЕКТРОМОНТЕР У СЕКТОРУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОГРАНКА ЕД „СУБОТИЦА“
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Времена за пензију још има и о томе не размишља, јер је пред њим  много посла пре 
свега  на обуци младих монтера

Радни стаж читав један живот

l Ко ће брже?

Као млади радник желео сам да се стално доказујем у послу. Једног дана мајстор ме 
је позвао да фарбамо гвоздено–решеткасте стубове. Путем ми је објашњавао како 
се то ради и питао да ли сам то икада чинио. Одговорио сам да ми је ово први пут. 
Попели смо се на врх стуба, ја са једне, он са друге стране. Покушао сам да будем 
бржи од њега у чему сам и успевао не знајући зашто он упорно заостаје у послу. Што 
сам се брже спуштао сав поносан, нисам приметио какве су његове намере. Прво 
ме је поставио на страну стуба где му ветар дува у лице, пустио ме да одмакнем 
испод њега и тада је почела његова игра. Сва сребрна фарба која је отпадала са 
четкице, некад и намерно, падала је по мени а уз помоћ ветра увлачила се у косу, 
лепила се на лице и наравно одело. На крају, мајстор се смејао и буквално ме прао 
разређивачем за фарбу. Нисам се наљутио али та грешка ми се више није поновила 
- каже Драгољуб Динчић

М. Ј.

Драгољуб Динчић на задатку
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У ВРЕМЕНУ

Данас, када обележава 55 годи-
на успешног рада и пословања 
Електровојводина сигурним ко-

раком граби у будућност. Такву позицију 
заслужила је истрајним и темељним ра-
дом у свим сегментима свог пословања. 
Трајање кроз време које је потврдило 
Електровојводину као стабилног и си-
гурног дистрибутера електричне енер-
гије даје додатну снагу и обавезује да се 
настави онако како су почели оснивачи 
пре више од пола века.

КАО ДА ЈЕ БИЛО ЈУЧЕ 
Електровојводина је основана 28. јуна 

1958. године као јединствено предузеће 
за дистрибуцију електричне енергије на 
подручју Војводине.

Акт о оснивању је усвојило Изврш-
но веће Народне скупштине Републике 
Србије, на иницијативу Извршног већа 
Народне скупштине АП Војводине.

Електровојводина је настала уједиња-
вањем више малих предузећа која су се 
бавила производњом електричне енер-
гије. Ова група неуједначених субјеката 
имала је пред собом задатак да се суочи 
са нарастајућом потрошњом електри-
чне енергије, са веома неразвијеном 
електродистрибутивном мрежом. 

Прва фаза развоја од 1958. до 1977. го-
дине је био период премошћавања раз-

лика и грађења заједништва. Од 1977. 
године до 1989. године било је време 
кадровског попуњавања, јачања и ос-
пособљавања. У том периоду највише 
се градило, улагало у електроенергетске 
објекте али и у пројекте везане за ал-
тернативне изворе – хидропотенцијале, 
нукларку, био-масу. У том периоду из-
грађене су ТЕ-ТО 1“Нови Сад“, ТЕ-ТО 
2 „Нови Сад“, ТЕ-ТО „Зрењанин“ и ТЕ 
„Дрмно“.

После 1990. године Електровојводина 
улази у јединствен систем ЕПС-а, чиме 
се поред техничког омогућава и непо-
средно повезивање са изворима елек-
тричне енергије. У том периоду уводе 
се нове технологије и Систем квалите-

та. После 2000. године, године у транзи-
ционим процесима почиње реструкту-
рирање Електровојводине и издвајање 
споредних и пратећих делатности. Ове 
процесе пратиле су и промене у еконо-
мији.

ДАНАС – фИЗИЧКИ 
ПОКАЗАТЕљИ 
Данас је Електровојводина високоп-

рофесионалан систем и један од најус-
пешнијих делова електродистрибути-
вног система ЕПС-а.  У више од пола 
века постојања и рада Електровојво-
дине, генерације одличних инжењера, 

монтера, економиста и правника по-
дигле су квалитет рада на виши ниво. 

Електровојводина данас важи за рес-
пектабилног привредног субјекта, по-
жељног послодавца и доброг пословног 
партнера. Квалитетном електричном 
енергијом Електровојводина тренутно 
снабдева више од 920.000 купаца. Го-
дишња потрошња износи 9.235 гига-
ватчасова, а вршно оптерећење 1.635 
мегаватчасова. Електровојводина да-
нас газдује са 61 трафостаницом нивоа 
110/х, 77 трафостаница 35/х, 9.186 тра-
фостаница 20/0,4 и више од 1,5 хиљада 
трафостаница 10/0,4 као са преко 25,5 
хиљада километара електродистрибу-
тивних средњенапонских водова и нис-
конапоснке мреже. 

ЗАГЛЕДАНИ У БУДУћНОСТ 
Електровојводина је високопрофе-

сионално и високотехнолошки уређе-
но електродистрибутивно привредно 
друштво које сталним улагањем у људе, 
који су и највеће богатство наше куће и 
пажљивим улагањем у систем спремно 
дочекује промене и изазове који су пред 
нама. Пажљивим вођењем овог важног 
система, који је одговоран за снабде-
вање електричном енергијом станов-
ништва и привреде са нашег конзума, 
Електровојводина иде напред.

А. Ј. Р.

Генерацију оснивача Електровојводине данас мења снага младости, образовања и 
стручности која има амбицију да настави утабаном стазом квалитетног снабдевања 
електричном енергијом целокупног конзума 

Јуче, данас, сутра
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Како виде Eлектродистрибуцију 
којом руководе данас и сутра, шта 
чине да купци електричне енер-

гије буду задовољни и њеним услугама, 
шта су приоритети у пословању, питали 
смо директоре огранака поводом Дана 
ЕВ и 55 година рада и пословања.

Бојан Атлагић, директор Огранка 
ЕД „Нови Сад“

- Подсетио бих да је “ЕД Нови Сад” 

највећи огранак у саставу Електро-
војводине са близу 280.000 купаца, што 
је близу једне трећине укупног броја 
грађана и привредних субјеката на те-
риторији АП Војводине. Приоритет-
ни задаци за нас су, пре свега, наставак  
бескомпромисне борбе против крађе 
електричне енергије, наплата свих 
потраживања за утрошену а неплаће-
ну електричну енергију и константно 
подизање квалитета услуга које пружа-
мо купцима.  Желим да истакнем да су 
се купци које „ЕД Нови Сад“ снабдева 
електричом енергијом, закључно са пр-
вим кварталом текуће године показали 
као најуредније платише. Дакле, нап-
лата је дефинитивно већа у односу на 
прошлу годину. Ту чињеницу сматрам 
највећим успехом тима који предводим 
и свих запослених у „ЕД Нови Сад“.

Ђорђе Фаор, директор Огранка ЕД „ 
Сремска Митровица“

- У првој половини 2013.године ЕД 
„Сремска Митровица“ је посветила 
већу пажњу безбедности на раду за-

послених, чешћим обиласцима руко-
водилаца Огранка и разговорима о 
побољшању услуга и подизању нивоа 
сарадње са купцима.

Дуги низ година ми смо лидер у Елек-
тровојводини , па и у ЕПС са најмањим  
губицима електричне енергије. Тако 
ћемо наставити и у 2013.години поред 
великих проблеме које имамо у спро-
вођењу Акционог плана на смањењу гу-
битака.

Сигурно да је једна од највећих инвес-
тиција Електровојводине у 2013.години 
реконструкција ТС 110/20/35kV „Срем-
ска Митровица 1“ коју води Управа, али 
тражи и наш велики аганжман.

Нећемо занемарити и друге инвести-
ције које смо планирали у овој години 
, јер имамо потписано неколико угово-
ра о суфинансирању са Дирекцијом  за 
изградњу града, а на првом месту је по-
штовање рокова о изградњи и квалитет 
изведених радова.

Драган Марин, директор Огранка 
ЕД „Рума“

- У протеклој години ЕД „Рума“ бе-
лежи значајне активности на изградњи 
електроенергетских објеката. То је завр-
шетак радова и припреме за пуштање у 
погон ТС 110/20 kV „Инђија 2“ и спро-
вођење активности у циљу прикљу-
чења индустријског комплекса Bosch 
у Шимановцима. За наредни период, 
од значајнијих активности, планира 
се опремање друге фазе ТС 110/20 kV 
„Пећинци“, која је важан електроенер-

гетски објекат за даљи развој општине 
Пећинци. 

У претходном периоду уложили смо 
велике напоре како би остварили по-
требне резултате у реализацији нап-
лате. У претходном периоду били смо 
међу водећим огранцима Друштва. 
Остварени резултат је још значајнији 
ако се узме у обзир да је набавка елек-
тричне енергије незнатно увећана, а да 
су при том укупни губици смањени са 
12,5% на 11,9%.

Можемо истаћи и да смо у првој по-
ловини ове године, после дужег пери-
ода, примили у радни однос 8 нових 
радника, од којих је 6 електромонтера. 
Имајући у виду да 12 запослених има 
услов за одлазак у пензију, надамо се 
даљем пријему и ангажовању образо-
ваних и амбициозних младих људи који 
треба да преузму одговорност у свим 
делатностима нашег Oгранка.

Др Зоран Симендић, директор 
Огранка ЕД „Сомбор“

- С поносом можемо констатовати 
да је ЕД „Сомбор“ у протеклом пери-
оду од годину дана смањила губитке за 
више од 1% и да је степен наплате кон-
стантно висок. Када се узму у обзир сви 

резултати пословања, задовољни смо 
постигнутим. У наредном периоду оче-
кујемо даљи тренд смањења губитака и 
остварење постигнуте наплате електри-
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ПОСЛОВАЊЕ ОГРАНАКА ДАНАС И СУТРА

Заједнички до циља

Бојан Атлагић

Ђорђе Фаор

Драган Марин
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чне енергије. Заштита на раду је сталан 
приоритет и брига свих запослених.

Наша визија је да наш Огранак поста-
не јавни сервис свих корисника њених 
услуга – становништва, привреде и ја-
вног сектора, а циљ нам је обезбеђење 
стабилног, поузданог и квалитетног  
снабдевања електричном енергијом 
свих категорија купаца. 

Биљана Комненић, директор Огран-
ка ЕД „Панчево“

- ЕД Панчево је у претходном пери-
оду интензивно радила на остварењу 
наплатног задатка, смањењу губитака 
и побољшању квалитета и поуздано-
сти у испоруци електричне.енергије за 
135.787 купаца.

Најзначајнији радови у протеклом 
периоду су радови на реконструкцији 
ТС 35/20kV „Алибунар мини“ са 20 kV 
кабловским изводима. Oвај објекат зна-
чајан је и по томе што је његовом рекон-
струкцијом омогућен прелазак конзума 
са 10 kV на 20 kV као и прикључење ма-
лих електрана на биогас у Иланџи.

Други значајан објекат је реконструк-
ција ТС 110/20 Вршац 2 чиме се смањују 
трошкови одржавања. Примењена је 
нова технологија енергетске и заштит-
но- управљачке опреме а самим тим и 
повећање квалитета заштите, даљин-
ског надзора и управљања, смањујући 
на тај начин ризик од кварова већих 
размера.

У наредном периоду интензивно 
ћемо радити на реализацији плана ин-

вестиција и инвестиционог одржавања 
као и редовног и текућег одржавања. У 
овом тренутку имамо 14 одобрења за 
изградњу нових ЕЕО.

Слободан Стојков, директор Огран-
ка ЕД „Зрењанин“

- Тежиште активности у огранку ЕД 
„Зрењанин“  је свакако у константном 
подизању нивоа квалитета односа са 
купцима електричне енергије као и на 
повећању поузданости испоруке елек-
тричне  енергије.

Активним спровођењем мера пред-
виђених Акционим планом на смањењу 
губитака електричне енергије успели 
смо да губитке у 2012. године смањимо 
у односу на 2011. годину за 0,86% чиме 
смо у потпуности испунили план, док 
су укупни губици за прва четири месе-

ца 2013. године мањи у односу на исти 
период  2012. године за 1,17%.

Сталним ангажовањем  и применом 
расположивих мера успевамо да у вели-
кој мери остваримо наплатни задатак 
који се пред нас поставља.

Илија Маравић, директор Огранка 
ЕД „Суботица“

- Огранак ЕД Суботица је до сада ус-
пешно испуњавао постављене задатке.

Радимо на изналажењу унутрашњих 
резерви у оквиру Огранка у циљу 
смањења трошкова и повећању ефикас-
ности пословања.

Посебну пажњу посвећујемо већој и 
бољој заштити здравља и безбедности 
на раду у циљу смањења ризика од на-
станка повреда на раду.

Основни циљ и задатак у наредном 
периоду јесте пре свега одржавање 
електроенергетских објеката на висо-

ком техничком нивоу на целој терито-
рији конзумног подручја које обухвата 
наш  Огранак од oпштине Мали Иђош, 
Бачке Тополе, Сенте, Кањиже, Суботи-
це.

Код постојећих купаца електричне 
енергије наше активности су усмерене 
на изградњу електроенергетских обје-
ката у циљу побољшања напонских 
прилика.

Планирају се прикључења нових ку-
паца на комплексу привредне зоне у 
Суботици као и у индустријској зони у 
Бачкој Тополи.

У наредном периоду очекујемо да ће 
се  наћи начина како запослити монте-
ре који ће омогућити поузданији рад 
система. 

Приредио: М. Ш.

Др Зоран Симендић

Биљана Комненић

Слободан Стојков

Илија Маравић
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Добар резултат у наплати потра-
живања за утрошену електрич-
ну енергију, у садашњим услови-

ма, приоритетан је задатак у пословању. 
Успешна наплата је предуслов за нор-
мално функционисање електроенергет-
ског система као и  обављање свих дру-
гих неопходних послова.

Електровојводина је у априлу и мају 
постигла изузетне резултате у остваре-
ној наплати који превазилазе све до-
садашње добре резултате из ранијих 
година. Наплата исказана у односу на 
фактурисану реализацију у априлу 
износила је 104% а у мају 108%. Исто 
тако, остварен је висок проценат нап-
лате и код реализације наплатног за-
датка.

Електровојводина је једино елек-
тродистрибутивно предузеће у ЕПС-у, 
које је у периоду јануар – мај, оства-
рило наплату преко 100%, док је про-
сек на нивоу ЕПС-а био 96%. Такође, 
наплата према фактурисаној реали-
зацији у истом периоду је 99,2%, што 
је, такође изнад свих осталих ЕДП-а у 
ЕПС-у.

-Овако добри резултати и њихово 
стално побољшање су резултат план-
ског, организованог и систематичног 
рада у континуитету свих функција 
предузећа које се баве наплатом потра-
живања. То је и знак јасно утврђених 
циљева и прецизно одређених група ку-
паца који су приоритет у предузимању 
мера наплате, објашњава директор Ра-
довић.

Електровојводина је, у претходним 
месецима, успешно реализовала и у об-
рачуну електричне енергије имплемен-
тирала нове елементе, који на основу 
Закона о енергетици и другим прописи-
ма, омогућују успостављање тржишта 
електричне енергије. 

Од фебруара ове године, на рачуни-
ма се обрачунава накнада за подстицај 
повлашћених произвођача електричне 
енергије, која се примењује  у складу са 
Уредбом о начину обрачуна и начину 
расподеле прикупљених средстава по 

основу накнаде за подстицај повлашће-
них произвођача електричне енергије.  

У циљу  измештања социјалне по-
литике изван Електропривреде, ус-
тановљен је енергетски заштићен ку-
пац. На основу Уредбе о енергетски 
заштићеном купцу, почев од априла 
2013. године на рачунима за испору-
чену електричну енергију, код купаца 
домаћинство, који су код надлежних 
центара за социјални рад и органа ло-
калне самоуправе, остварили право на 
статус енергетски заштићеног купца,  
врши се, такође, умањење месечног ра-
чуна. 

Исто тако, Електровојводина је уло-
жила доста труда на реализацији Од-
луке о репрограму старог дуга, који 
се односио на домаћинства и привре-
ду.  Циљна група овог репрограма су 
дужници у последњих годину дана, од-
носно купци који су из зимског пери-

ода изашли са нагомиланим дуговима и 
код којих је наплата постајала све сло-
женија.  Код домаћинстава од укупног 
дуга око  307 милиона динара,   репро-
грамирано је преко  137 милиона дина-
ра,  што износи око  45 %. 

-Поред редовних послова и сталних 
задатака, запослени у трговини елек-
тричном енергијом дају велики допри-
нос за успостављање процеса и функ-
ција за обављање делатности оператора 
дистрибутивног система и јавног снаб-
девања, у складу са новим Законом о 
енергетици и директивама Европске 
уније о функционисању тржишта елек-
тричне енергије – каже Бранислав Ра-
довић. 

Електровојводина је била и сигурно 
смо и у будућности ће бити најпоузда-
нији и најсигурнији пословни партнер 
свим купцима електричне енергије.

М. Ш.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ У НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА  

Са постигнутим резултатима у наплати за период јануар – мај, преко 100%, 
Електровојводина остварила до сада најбољи резултат. - Према степену наплате 
фактурисане реализације у априлу и мају, остварен је резултат од 104% и 108% што 
је значајно повећање наплате у односу на претходне периоде, истиче мр Бранислав 
Радовић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом

Електровојводина за пример
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Мр Бранислав Радовић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом
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Крајем маја, екипа монтера је у на-
сељу Парагово, радила на превен-
тивном одржавању на средњена-

понском надземном 20 kV изводу ТС 
„Нови Сад 2“ из ТС 110/20/35 kV „Нови 
Сад 6“. Екипа од седам монтера, корис-
тећи своје знање, стручност, вештине, 
радило је на основном задатку, да елек-
троенергетски објекти буду што боље 
припремљени за континуирану и по-
уздану испоруку електричне енергије 
купцима. Овим се, на основу годишњих 
планова ревизије, ремонта и одржа-
вања, изводе радови који продужавају 
животни век опреме. Радовима је прет-
ходила ревизија делова постројења или 
водова на којима је требало хитно ин-
тервенисати и тај сегмент посла је већ 
обављен.

Како би се прекид снабдевања кон-
зума свео на минимум, тендеција из-
вођења радова Сектора за експлоата-

цију огранка Нови Сад је да се приликом 
довођења ЕЕО објекта у безнапонско 
стање координирају и изведу сви нео-
пходни радови на отклањању недоста-
така уочених приликом провере стања  
датог ЕЕО. 

Ревизијом с почетка текуће године уо-
чена је дотрајалост склопке растављача, 
а узимајући у обзир важност расклоп-
ног елемента како са аспекта извођења 
редовних радова, тако и са становишта 
хаваријских погонских догађаја, у план 
превентивног одржавања уврштена је и 
замена расклопног елемента. Постојећа 
склопка растављач, поседује дотрајале 
коморе за гашење електричног лука ис-
пуњене изолационим уљем, чије је одр-
жавање отежано услед недоступности 
одговарајућих резервних делова али 
такође на постојећем расклопном еле-
менту су евидентна оштећења контакт-
них површина настала услед дуготрај-
не експлоатације. Предмет радова је 
замена постојећег раклопног елемента 
расклопним елементом новије генера-
ције чије коморе за гашење лука немају 
уље као изолациони материјал и као 
такве су поузаданије и захтевају мање 
радова на редовном одржавању. 

Сам ремонт подразумева прове-
ру свих конструктивних елемената 
расклопних уређаја из непосредне бли-
зине и потенцијалну замену дотрајалих 
делова, премазивање контактних по-
вршина проводним пастама и подеша-
вање и подмазивање делова како би се 
обезбедило лако и поуздано манипули-
сање поменутим елементима.

- Приликом макролокализације квара 
суштински је важност функционална 
исправност свих расклопних елемената 
у мрежи, како са становишта величине 
конзума који остаје искључен, тако и са 
становишта брзине изоловања деонице 
у квару и касније саме микролокализа-
ције квара. Овде тренутно ради група од 
седам људи. Двојица скидају стари рас-
тављач тако што откаче све везе и де-
лове, а возач камиона са хидрауличном 
руком активно учествује и у монтажи и 
у демонтажи конзума. Овај тип склопке 
растављача који тренутно постављамо 
је новије генерације - објаснио је Зоран 

Кошутић, заменик пословође у еки-
пи за надземне водове. 

 Монтери Родољуб Симић, Предраг 
Ивковић и Светозар Стојковић су вео-
ма искусни на терену и стиче се утисак 
да они то са великом лакоћом обављају. 
Вероватно зато што за реализацију овог 
ни мало једноставног задатка нема ал-
тернативе. Имали смо прилику да пи-
там једног од њих, господина Светозара 
Стојковића, да ли све иде по плану на 
терену. Oдговорио је да  мењање раста-
вљача иде по плану без компликација 
и да ће све бити готово за приближно 
три сата. Радови теку по плану зато што 
сваки од монтера тачно зна шта треба 
да ради, тако да су искуство и знање 
кључна карика у решавању постојећих 
проблема и превенцији нових.  Одго-
ворни руководилац радова Младен Ча-
вић истиче да се на терену  често затек-
ну неке сасвим неуобичајене ствари, па 
се одлуке како да се реши проблем, до-
носе врло брзо на лицу места.

Ј. Р.

ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА У ОГРАНКУ ЕД „НОВИ САД“ Р
ЕП
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У новосадском насељу Парагово, екипа монтера ЕД „Нови Сад“ вредно је радила на 
превентивном одржавању, замени дотрајалих делова након ревизије постројења, а 
у склопу Плана ремоната ЕЕО

На одговорном задатку
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Eлектроенергетска ситуација у мају 
је била добра и без ограничења у 
испоруци електричне енергије или 

напонских редукција на ТС 110/x kV. 
Хидролошка ситуација је била добра, 
јер су и дотоци и акумулације били на 
планираном нивоу, због чега су хидро 
капацитети радили у складу са биланс-
ним режимима рада. Првих пет месеци 
ове године карактерише повећање пот-
рошње електричне енергије за 1,51% у 
односу на исти период прошле године, 
односно смањење од 2,69% у односу на 
билансне количине, каже Звездан Кру-
нић, руководилац Службе за плани-
рање и анализу погона.

Што се тиче функционисања дистри-
бутивног система Електровојводине 
током маја , може се констатовати да 
је систем радио стабилно, што се види 
и из броја погонских догађаја који је на 
месечном нивоу био мањи него у ис-
том периоду претходне године. Од ре-
гистрованих догађаја поменућемо да 
је 5. маја у 23,10 сати, услед деловања 
дистантне заштите, дошло је до испа-
да ДВ 110 kV бр. 133/2 и 133/3 преко 
којих се напаја ТС 110/35 kV „Бачка 
Топола 1“, тако да су купци са конзума 
ове ТС били без снабдевања 45 минута. 
Такође, 19.маја  у 15,07 сати, услед про-
боја проводног изолатора на 20 kV са-

бирници деловала је заштите неутрале, 
због чега је из погона испао  ЕТ 110/20 
kV у ТС 110/20 kV „Бегејци“. Купци са 
конзума овог ЕТ били су без напајања 
128 минута. Двадесетосмог маја у 16,10 
сати, деловањем диференцијалне заш-
тите (због квара на напонском мерном 
трансформатору у помоћном спојном 
пољу 35 kV), дошло је до испада ЕТ 
110/35 у ТС 110/35 kV „Бачка Топола 
1“. Прекид у снабдевању електричном 
енергијом купаца са конзума ове ТС 
трајао је 60 минута. Тридесетог маја у 
9,26 сати, због квара у ТС 400/220/110 
kV „Панчево 2“ дошло је до испада из 
погона свих ТС 110/х kV из тзв „Вр-
шачке петље“: ТС „Панчево 3“, ТС 
„Панчево 4“, ТС „Ковин“, ТС „Качаре-
во“, ТС „Дебељача“, ТС „Алибунар“, ТС 
„Вршац 1“, ТС „Вршац 2“ и ТС „Бела 
Црква“. Прекид у напајању електрич-
ном енергијом трајао је 37 минута.

На мети лопова су и током маја били 
сви делови дистрибутивног систе-
ма Електровојводине: опрема из тра-
фостаница, бакарни проводници са 
далековода, средњенапонска и ниско-
напонска кабловска мрежа као и нис-
конапонски успонски водови.

На подручју Баната, које покрива 
Огранак „ЕД Зрењанин“,  настављено 
је у претходним месецима започето 

скидање бакарних проводника са  да-
лековода 35 kV између ТС 110/35 kV 
„Зрењанин 1“ и ТС 35/20/10 kV „Ме-
ленци“ који је у безнапонском стању 
због отклањања последица претходних 
крађа. Укупно су скинути проводници 
са 18 стубних поља.

Према диспечерским подацима, у 
мају  2013. године из система је преузе-
то 652 GWh електричне енергије, што 
представља смањење од 1,15% у односу 
на потрошњу у истом периоду претхо-
дне године, и смањење од 6% у одно-
су на билансом предвиђену количину. 
Енергија је испоручена уз максималну 
регистровану снагу од 1.155 МW што 
представља смањење од 4,15% у одно-
су на вршну снагу забележену у мају 
предходне године. Дистрибутивни ку-
пци преузели су 585 GWh, што у одно-
су на исти период претходне године 
представља смањење од 1,05%. Директ-
ни купци преузели су 67 GWh, што је 
мање за 2,07% у односу на исти период 
из претходне године, истиче господин 
Крунић.

Иначе, средња дневна температура у 
мају 2013. године била је 17,3 оС, што 
је за 0,1о С мање од средње дневне тем-
пературе забележене у истом периоду 
претходне године. 

Ј. Р.

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У МАЈУ

Према диспечерским подацима у мају 2013. године из система је преузето 652 
GWh електричне енергије, што представља смањење од 1,15% у односу на 
потрошњу у истом периоду претходне године. На мети лопова и даље сви делови 
дистрибутивног система Електровојводине

Стабилан рад система
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ Б
ЕЗБ
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Циљ семинара биo је унапређење 
безбедности и заштите  здравља 
на раду у „Електропривреди Ср-

бије“. Предвиђено је да се активности 
по овом питању   наставе у привредним 
друштвима, и то обуком на тему „Уло-
га лидера и менаџера у развоју културе 
безбедности и заштите на раду“. Закљу-
чено је да обуком буде обухваћено по-
словодство Електровојводине, као и 
сви руководиоци који учествују у упра-
вљању. Обуку би водио Ненад Владић, 
менаџер за безбедност и здравље на 
раду, Сектора за безбедност и здравље 
на раду у ЕПС-у. Ово представља поче-
так низа едукација намењених посло-
водствима и руководиоцима ПД.

Електровојводина је била прво При-
вредно друштво у којем је одржана обу-
ка. Присуствовали су запослени у Упра-
ви Друштва, а потом и запослени у ЕД 
„Нови Сад“.

Циљ обуке је да се пословодства Уп-
раве и огранака, као и руководиоци 
упознају са свим новинама и обуче како 
да  својим личним ангажовањем допри-
несу унапређењу функције безбедности 
и заштите здравља на раду у Електро-
војводини.

Али, да би се овај концепт заиста по-
ставио као стратешки приоритет, по-
требна је велика одговорност и воља 
пословодства, а потом и свих запосле-

них у компанији. Код сваког запосленог 
потребно је да постоји осећај одговор-
ности за безбедност,  док обавља своје 
свакодневне задатке на радном месту. 

Кроз обуку запослени својим анга-
жовањем показују осећај припадности 
БЗР-у, затим  упознају концепт БЗР ре-
визије-аудит, основни концепт система 
управљања безбедношћу и здрављем на 
раду,  као и значај  и видљиве улоге ли-
дера и планирања БЗР-а.

На обуци су представљени најбит-
нији елементи у организацији безбед-
ности и заштите на раду, као што су 
максимална укљученост свих запосле-
них, анализе на свим нивоима, поде-
ла информација између руководства 
и запослених на терену и потреба да 
сви нивои организације раде заједно. 
Основна начела управљања БЗР-ом  су 
могућност предвиђања повреде,  од-
говорност менаџера, постављање без-
бедности рада на место првог услова 
за свако радно место,  адекватна обу-
ченост запослених, обавеза менаџера 
да обављају редовне БЗР посете, као 
и правовремено отклањање свих не-
достатака.  Најкритичнији елемент за 
повреде на раду су људске грешке и 
то у  96% случајева. Веома забриња-
вајући и узнемирујући податак је, да 
је у 2012. години на нивоу ЕПС-а било 
621 повреда на раду, од чега 5 повреда 

са смртним исходом и 110 тешких по-
вреда.

Ово је само део програма и подата-
ка обуке из безбеднoсти и заштите на 
раду,  кроз који ће проћи сви огран-
ци у Електровојводини. Успостављање 
културе БЗР и постављање БЗР-а као 
стратешког циља је процес који траје, 
а кључ успеха се огледа у сталној и 
видљивој посвећености менаџмента 
компаније давању личног примера и 
доношењу одлука без прављења изузе-
така у односу на запослене или врсту 
процедуре.

И. М.

У организацији компаније „Lafarge BFC group“ у априлу на Андревљу одржан 
семинар „Безбедност на првом месту“, којем је присуствовао менаџмент  ЕПС-а и 
директори ПД „Електровојводина“

Безбедност на првом месту

l Развијањe осећаја 
лидеРства

Значај видљивог осећаја лидерства 
кроз разговор са запосленима омо-
гућава руководству да покаже и 
одмери своју посвећеност безбедно-
сти и здрављу на раду, мотивише 
запослене да раде безбедно, да се 
непрекидно подиже свест запослених 
у погледу БЗР-а, као и да се омогући 
запосленима да предоче проблеме 
на које наилазе како би се инциденти 
могли спречити. 

И. М.
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У периоду од 10. до 12. јуна, прове-
ривачи Међународне сертифи-
кационе кућe CERTOP, на челу 

са  Зонгор Габором су увидом у све се-
гменте пословања Електровојводине и 
проверавајући циљане делове који су 
показатељи менаџмента квалитетом, 
управљања заштитом животне средине 
и управљања заштитом здравља и без-
бедности на раду, истакли да је напра-
вљен очигледан напредак у пословању 
Електровојводине на челу са директо-
ром Друштва Срђаном Кружевићем, у 
односу на претходну проверу. Прили-
ком анализе констатовано је да нема 
неусаглашености и да Електровојводи-
на има све предиспозицијe да поседује 
сертификат те еминентне куће. Експер-
ти су закључили да Привредно друштво 
„Електровојводина“ примењује сис-
тем менаџмента квалитетом, заштитом 
животне средине и заштитом здравља 
и безбедности на раду, у складу са за-
хтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 И OHSAS 18001:2007. 

Том приликом истакнуто је да су јаке 
стране Електровојводине њена органи-
зација, опредељеност и стручност по-

словодства, уредна и добро организо-
вана документација, а да је управљање 
рекламацијама купаца према највишим 
стандардима. Такође, приликом прове-
ре, потврђено је да је Електровојводина 
јака и у делу безбедности на раду, као и 
у практичној обуци, те да је едукација 
запослених у свим сегментима на ев-
ропском нивоу. Проверивачи су између 
осталог истакли као јаке стране Елек-
тровојводине и радну атмосферу, као 
и дефинисане циљеве који су такође у 
складу са стандардима на европском 
нивоу. 

Да би Електровојводина дошла на 
највиши ниво у својој делатности, како 
кажу експерти, могуће је још побољша-
ти даљинско управљање на средњем на-
пону и проширити на остале делове рад 
Контакт центра, који је у Електровојво-
дини почео да функционише тек пре 
годину дана, у развоју је и већ показује 
ефекте свог рада.

 „Certop International Holding“, са се-
диштем у Будимпешти, једна је од во-
дећих организација у региону за пру-
жање услуга сертификације и надзора 
менаџмент система. Та компанија у Ср-
бији сарађује са 36 стручњака, а своје 

представништво у Кањижи отворила је 
2006. године када је за директора поста-
вљен Тибор Шандор. Посебно велико 
интересовање постоји за ISO 9001 сер-
тификат система менаџмента квалите-
том и за интегрисане менаџмент систе-
ме (IMS) који обједињују комбинацију 
више стандарда и система.

И. М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ПОТВРЂЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

Међународна сертификациона организација CERTOP, са седиштем у Будимпешти, 
потврдила очигледни напредак Електровојводине на пољима управљања 
квалитетом, управљања заштитом животне средине и управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду

Испуњени захтеви стандарда
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l Сертификат за квалитет 

Сертификати издати од CERTOP-а, су 
међународно призната документа 
и препознатљиви су у пословном 
свету Европе. Сертификацију система 
ово тело обавља на основу важећих 
акредитација, стандарда и прописа. 

CERTOP ради и специјалне серти-
фикације као што су: провера 
процеса, ревизија пројеката, 
провера добављача, сертификација 
енергетских система, верификација 
перформанси аспеката животне 
средине, образовање и едукација.

И. М.

l Стална провера 
квалитета

Електровојводина је имплементирала 
и примењује систем менаџмента 
квалитетом, заштитом животне 
средине и заштитом здравља и 
безбедности на раду, међутим само 
добијање сертификата не значи да је 
процес окончан, то је само потврда 
достигнутог степена функционисања 
интегрисаног система менаџмента, 
а даљи раст и развој захтева стално 
праћење и анализирање, одржавање и 
континуирано побољшање пословних 
процеса.

И. М.
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Компанијским новинама Електро-
војводине за постојање и контину-
итет у излажењу половином јуна 

додељена је Златна Повеља, престижно 
признање Удружења новинара Србије. 

-Ретке су компаније које имају уопште 
штампана гласила овог типа. Заиста нам 
је драго што имамо прилику да уручи-
мо признање ове врсте гласилу компа-
нијског типа. То говори о посвећености 
ка информисању своје јавности, а го-
вори и о томе да сте ви као медија пре-
познали и значај нашег Удружења. Без 
писане речи нема парламентарне демо-
кратије – истакла је госпођа Љиљана 
Смајловић, председница Удружења но-
винара Србије.

Повељу за 50 година успешног рада и 
трајања листа „Електровојводина“, у име 
редакције, примио је главни и одговор-
ни уредник Мирко Шијан.

-Признање Удружења новинара Ср-
бије као најстарије и најреферентније 

организације, не само на овим просто-
рима, има за нас посебан значај. Ово 
признање доживљавамо и као признање 
компанији, али пре свега, признање ре-
дакцији листа, онима који су доприне-
ли да ове новине трају 50 година.Наш 
задатак да информишемо запослене и 
другу јавност о свим сегментима рада 

и пословања компаније схваћен је одго-
ворно од првих дана – рекао је Шијан.

Главни и одговорни уредник листа је 
подсетио и на све фазе трајања и развоја 
компанијских новина, њихов животни 
пут, од оснивања до данашњег дана. Но-
вине су кроз време пратиле развој, до-
гађања, статусне промене, људе, подви-
ге наших монтера и наше компаније. А 
најчешће теме и садржаји новина су по-
словање, ремонти, изградња електро-
енергетских објеката и електромреже, 
рад монтера, диспечерски дневник, ак-
туелности из огранака, кадрови, репор-
таже са терена, унапређење пословања, 
развој, рад менаџмента, безбедност и 
заштита на раду, стручна усавршавања, 
људи, заштита животне средине, еколо-
гија, енергетска ефикасност, рад синди-
ката, рад удружења пензионера као и 
спортски сусрети запослених.

Ово признање још више добија на 
значају што је уручено поводом Дана 
Електровојводине и 55-те годишњице 
њеног рада и пословања.

Уручивању признања у Удружењу но-
винара Србије у Београду, присуство-
вали су и господин Нино Брајовић, 
секретар Удружења новинара Србије, 
колегинице Јелена Вујовић и Алма 
Муслибеговић из Послова за односе с 
јавношћу ЕПС-а, Биљана Барошевић, 
руководилац Кабинета директора Елек-
тровојводине као и део наших колега 
који сарађују у нашим компанијским 
новинама. 

А. Ј. Р.

УНС ДОДЕЛИО ЗЛАТНУ ПОВЕЉУ  ЛИСТУ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ ЗА 50 ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА И ТРАЈАЊА П
Р
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аПредседница Удружења новинара Србије Љиљана Смајловић свечано уручујући Повељу 
истакла да су ретки листови, али и компаније које имају штампана гласила овог типа, што 
говори о посвећености ка информисању своје јавности  

Посвећеност информисању  

l О ЛИСТу уКРАТКО

Први број новина „Електровојводина“ 
изашао је 5. новембра 1962. године. 
Од тада је изашло 480 бројева. Лист је 
до сада имао пет уредника. Мењали су 
се изглед, формат и дизајн листа као 
и новинари и уредници, али је лист 
увек био актуелан, информативан и 
едукативан за своје читаоце. 

А. Ј. Р.
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Синдикална организација Електро-
војводине имала је значају улогу у 
свим дешавањима која су обеле-

жиле деценије постојања Друштва. По-
следњих месеци, једна од горућих тема 
била је свакако најављивана реоргани-
зација ЕПС – а која би значила центра-
лизацију пословања електропривреде. 
О томе и бројним активностима које је 
синдикат ЕВ предузимао последњих го-
дина, разговарали смо са председником 
Синдикалне организације Владимиром 
Плавшићем.

Захваљујући изузетном залагању 
пословодства Електровојводине и 
покрајинске Владе, Синдиката ЕПС-а и 
дела менаџмента стопирано је свођење 
пет дистрибутера на једног. Томе су пре-
тходили бројни разговори са пословод-
ством ЕПС – а, па је на захтев Управног 
одбора Електропривреде Србије  репу-
бличка Влада одлучила да пет дистрибу-
тивних предузећа и даље ибављају своју 
функцију, каже Плавшић. 

Шта ћете предузети у вези с тим?
- Моментално, наш главни задатак је 

да се пет привредних друштава за дист-
рибуцију електричне енергије законски 
преименује у пет оператера дистрибути-
вног система. Очекујемо и да се што пре 
направе уговори између новоствореног 

предузећа „ЕПС Снабдевања“ и будућих 
оператера дистрибутивног система. Ја 
се искрено надам да ћемо истрајати у 
томе јер су све колеге чланови синди-
ката Електропривреде Србије идентич-
ног мишљења да било каква врста цен-
трализације неће донети ништа добро. 
Није нам познато ни колико ће радни-
ка из Електровојводине учествовати у 
делатности новостворене фирме „ЕПС 
Снабдевање“, па нам и то представља 
проблем. 

Ове године заживело је и тржиште 
електричне енергије, како се ту сна-
лазите?

- Испунили смо све услове Европске 
уније, када је реч о понуди и потражњи 
енергије на тржишту. Не плашимо се 
конкуренције јер сматрамо да запослени 
у Друштву могу да испуне све захтеве ку-
паца и понуде им најповољније услове. 
А да бисмо уредили односе на тржишту 
тражимо и да се дефинишу уговори из-
међу снабдевача и оператера. 

Почетком године потписали сте са 
пословодством Електровојводине 
Колективни уговор. Шта он значи за 
запослене?

- У том документу задржано је много 
одредби из претходног и изузетно смо 
задовољни због тога. Запослени знају 

шта нам овај уговор значи и шта све 
њим могу да остварују. До данас су ис-
пуњене све обавезе пословодства према 
запосленима из Колективног уговора. 
Следи додела јубиларних награда за 10, 
20 и 30 година рада у нашем Друштву, 
што је иначе пракса сваке године.

Актуелна тема  којој се такође по-
клања пажња је корекција коефи-
цијената запослених?

- Један број радника нема коефи-
цијенте типских радних места. Утврђе-
но је да многи имају веће вредности ко-
ефицијента јер обављају и више посла 
него што је предвиђено радним местом. 
Неки, пак, имају више стручне спреме 
него што то захтева посао који раде, а 
постоји и група запослених која није 
напредовала а требало је. То је зато што 
према систематизацији нису распо-
ређени на адекватно радно место. Ови 
коефицијенти датирају још од потпи-
сивања Колективног уговора 2007. го-
дине. Зато су синдикалци разговарали 
са директором Кружевићем и његовим 
најближим сарадницима а успоста-
вили су контакт и са свим огранцима 
Друштва и моментално се ради на ко-
рекцији коефицијената оних запосле-
них, које су надређени предложили. 
Синдикална организација ЕВ је 23. ап-
рила послала допис пословодству и на-
дамо се да ће све бити решено у наред-
них месец дана. Инсистира се и на томе 
да се прими још електромонтера. А пос-
лат је и захтев надлежним министарст-
вима да радници који обилазе купце на 
терену добију статус службеног лица 
због свакодневног излагања непријат-
ностима посебно када добију налог да 
несавесном купцу искључе струју. Како 
су они најизложенији повредама на 
раду, тражили смо за њих нову, квали-
тетнију заштитну опрему. У сарадњи са 
пословодством укључили смо се и у об-
нављање возног парка првенствено за 
дежурну службу.

М. Ј.

ПОНОСНИ НА ЈУБИЛЕЈ ДРУШТВА АЛИ И НА РАД СИНДИКАТА

До данас су испуњене све обавезе синдикалне организације према радницима у 
складу са Колективним уговором 

Синдикат у служби запослених
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Удружење пензионера Гранске ор-
ганизације Електровојводине 
није настало спонтано. Створили 

су је ентузијасти, људи спремни да сна-
гом воље и користећи своје могућности 
помогну  старијим колегама да у теш-
коћама не изгубе достојанство. Косана 
Марков, председница Гранске органи-
зације, каже:  

- Отуда нам је дужност да, поред ос-
талих, искажемо захвалност нашем 
пријатељу Милораду Бабићу, оснива-
чу  Удружења, који се изборио да оно 
буде прихваћено 1993. године коју сви 
памтимо по бурним дешавањима у др-
жави, изузетно ниском стандарду и не-
имаштини. Није нам помогао само ме-
наџмент Друштва у том периоду -  каже 
госпођа Марков. - У овогодишњем ју-
билеју уграђен је дугогодишњи позити-
ван став и подршка потоњих руководи-
лаца који су водили Електровојводину. 
Та енергија препозната је и код сада-
шњег директора Срђана Кружевића и 
његових сарадника  -  истиче Косана 
Марков.

Пензионери верују у трајање своје 
Гранске организације јер је она мера 
друштвене моралности, бриге о људи-
ма који су поставили основу данашње 
Електровојводине и високим дометима 

у раду обавезали генерације које дола-
зе на одговорно грађење своје будућ-
ности.

У протеклих 20 година више од три 
стотине пензионисаних радника ко-
ристило је неки вид помоћи када је 
реч о набавци лекова, медицинских 
интервенција попут снимања или 
бањског опоравка. Организоване су 
екскурзије, посете позоришту и био-
скопима. Поред тога остварено је низ 
програма, међу њима и онај под нази-
вом „Трептаји душе“, који је обухва-
тио изложбу рукотворина пензионера 

и њиховог уметничког стваралаштва 
уопште. У Клубу пензионера постоји 
и мала библиотека књига из властитих 
колекција. Позната је и акција солидар-
ности под називом „Знам да постојиш“ 
намењена деци са посебним потреба-
ма у специјализованим установама у 
Шајкашу, Беочину, Сремској Митро-
вици и Новом Саду. Новац је солидар-
но скупљен и за колеге које бораве у 
домовима за стара лица или душевно 
оболеле у болници у Панчеву и Чуругу. 
Косана Марков нас је подсетила и на 
средства која су пензионери прикупи-
ли за лечење деце која су на хемо тера-
пији и проводе време са родитељима у 
Дневном боравку у Сремској Камени-
ци. Са посебном пажњом организују се 
и сусрети са колегама старијим од 75 
година због прославе Нове године, као 
и дружење бака и дека са својим уну-
цима кроз програм „Пронађи крила 
ветру“.

Не могу се мимоићи ни свакодневна 
сусретања у Клубу пензионера где своје 
место налазе љубитељи шаха али и они 
који вежбају „Tai chi“, а још много тога 
треба да се оствари, објашњава Косана 
Марков и додаје: – Учвршћујемо мосто-
ве који су јединствени по много чему.

Ми додајемо, нека вам је срећно и ду-
говечно.

М. Ј.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСТОЈАЊА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
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Протекло је двадесет година од када је под окриљем Електровојводине створено 
Удружење пензионера. Оно и данас повезује своје чланство међусобном бригом за бољи 
квалитет живота у трећем добу

Јубилеј чине људи

l „Моја бака, Мој дека“

- Било је и до сада сусрета са малишанима али ово је први пут да смо један конкурс 
расписали за децу наших пензионисаних радника и тако створили мост међу 
генерацијама - рекла је отварајући изложбу ликовних радова Косана Марков, 
председница Гранске организације пензионера Електровојводине. Такмичила су 
се 54 учесника у три категорије: до 5 година, од 5 до 7 и од 7 до 10 година. Радови 
су били изузетни, али могла су  да  буду проглашена само три најбоља. Приликом 
оцењивања, водило се рачуна о општем утиску или допадљивости, о композицији, 
колориту, оригиналности идеје, техници и маштовитости. Награда за малишане 
била је викенд боравак са родитељима или баком и деком у хотелу „Норцев“ на 
Фрушкој Гори. Сваки труд се цени, па су тако и сви учесници конкурса добили 
захвалнице за учешће. Након проглашења победника ликовног конкурса уследила 
је групна фотографија, као још једна успомена у низу, јер ће  ова манифестација, 
како се очекује, бити настављена и прећи у традицију.

М. Ј.

Косана Марков, председница Гранске организације пензионисаних радника 



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА22

У Темишвару су у организацији 
Синдикалне организације „Елек-
тровојводине“ првог дана јуна 

одржани Тринаести међународни су-
срети Електродистрибутивне делат-
ности. Традиционалне такмичарске 
дисциплине су као и претходних годи-

на биле: мали фудбал, пикадо за жене, 
стоном тенису- мушкарци и жене, шаху, 
ножном тенису, тенису и „bowlingu“.

На овим сусретима учествовало је 35 
такмичара из Управе и огранака.

У укупном пласману, сабирањем ре-
зултата свих одржаних дисциплина 

Електровојводина је остварила убедљи-
ву победу. У шаху, стоном тенису, пика-
ду и тенису смо освојили прво место.

Смештај је од стране домаћина био 
организован у предграђу Темишвара у 
пансионима. Након доласка и кратког 
обиласка Темишвара, у вечерњим сати-
ма, организовано је дружење и вечера 
у тенис клубу „Elektrika“. Клуб је како 
му и име говори под управом  Електро-
дистрибуције „Enel Elektrika Banat”  Те-
мишвар.

Сутрашњи такмичарски дан почео је 
окупљањем свих учесника  у помену-
том Темишварском клубу, где је после 

свечаног отварања званично и отпочео  
такмичарски део. У самом клубу одр-
жано је надметање у  следећим такми-
чарским  дисциплинама: пикадо, шах, 
ножни тенис и тенис, док се такмичење 
у стоном тенису одвијало у оближњој 
дворани. Нешто ближе самом смештају 
учесника, водила се борба за пласман 
у малом фудбалу и „bowlingu“. Надме-
тање у тенису прекинуле су лоше вре-
менске прилике, тако да је коначан ре-
зултат одлучен након гем разлике.

Након одржавања свих предвиђених  
дисциплина домаћини су приредили 
пригодан ручак за све учеснике, такође 
у клубу „Elektrika“. После ручка уследи-
ло је проглашење победника и свечано 
уручење пехара и диплома најбољим 
учесницима.

Ј. Р.

МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТЕМИШВАРУ

У укупном пласману Електровојводина је заузела убедљиву победу. Прво место 
освојено у шаху, пикаду, стоном тенису и  тенису

Најбољи пласман 
Електровојводини
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Учесници међународних сусрета електродистрибутивних делатности у 
Темишвару

Првопласирани шахисти - екипа Електровојводине

Првопласирани тенисери - екипа Елек-
тровојводине
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Видовдан је један је од највећих срп-
ских празника кога празнују Срп-
ска православна црква (15. јуна по 

јулијанском календару, 28. јуна по грего-
ријанском календару) и Бугарска право-
славна црква. Код Срба је познат под на-
зивом Видовдан, а код Бугара Видовден 
или Видов ден.

Значај Видовдана за српски народ про-
истиче из историјских догађаја који су ве-
зани за тај датум. Од свих је најзначајнији 
Косовски бој, погибија кнеза Лазара (вла-
дао од 1371-1389), па се тог дана, поред 
светог Амоса, од почетка XX века слави и 
црквени празник Светог великомученика 
кнеза Лазара и светих српских мученика.

О пореклу народног назива за овај праз-
ник постоји више верзија. По једној је овај 
празник наставак слављења словенског 
паганског божанства Световида, који је 
био бог обиља и рата и који је можда био 
српски врховни бог. По другој интерпре-
тацији су поштовање светог Вида (лат. 
Sanctus Vitus) донели са собом немачки 
католички рудари Саси, а њихов светац 
је прилагођен локалном становништву. 

То тумачење се може лако побити када се 
узме у обзир да је овај празник познат и 
код Бугара иако Бугарска никада није била 
под утицајем Римокатоличке цркве. Та-
кође не треба св. Вида искључиво доводи-
ти у везу са римокатоличанством, јер је он 
ранохришћански светац, који се поштовао 
још пре поделе хришћана на православце 
и католике. Међутим треба имати у виду 
да су у Полабљу где је такође поштован 
Световид, његова светилишта махом за-
мењена црквама посвећеним светом Виту, 
што упућује на закључак да је култ пошто-
вања старословенског паганског божан-
ства Световида замењен култом св. Витуса 

(тј. код западних Словена култом св. Вита, 
а код јужних Словена култом св. Вида). 
Код Срба и Бугара који иако признају св. 
Вида, као ранохришћанског свеца, овај 
дан се поштује више као народни празник 
Видовдан. 

КОСОВСКА БИТКА
Косовска битка је вођена на Видовдан 

15. јуна 1389. године недалеко од Пришти-
не, између српских и османских снага. 
Српску војску предводио је кнез Лазар 
Хребељановић и међу њима су биле и сна-
ге његових савезника, док се на челу турс-
ке војске налазио султан Мурат I са сино-
вима Јакубом и Бајазитом.

У првој фази битке, српске снаге су по-
тиснуле противника, а један од српских 
витезова Милош Обилић је успео да убије 
султана Мурата. Његов син Бајазит је ус-
пео после тога да консолидује своје редове 
и крене у противнапад у коме је заробљен 
кнез Лазар. Он је по његовом наређењу по-
губљен, после чега се османска војска по-
вукла са бојишта и напустила Србију.

Први извори о самој бици говоре о срп-
ској победи, а тек касније се јављају наво-
ди о нерешеном исходу и српском поразу 
(средином XV века). Због тога се сматра 
да је сама битка завршена највероватније 
српском победом или евентуално нереше-
но, али она по својим далекосежним по-
следицама представља отоманску победу. 

Косовска битка је имала велики одјек 
у тадашњој Европи и успела је да зауста-
ви привремено османско ширење у Евро-
пу. Она је током наредних векова постала 
централни мотив српске народне епске 
поезије и централни мотив српског наци-
оналног идентитета (извор Википедиа).

Приредила: А. Ј. Р.

28. ЈУН – ЈЕДАН ОД ВЕЛИКИХ ДАТУМА У ИСТОРИЈИ

Да ли је случајно да је дан оснивања Електровојводине 28. јун? Овај датум, 
важан за Електровојводину и у историји обележили важни догађаји 

Видовдан
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l Догађаји на ВиДоВДан 

• 1389. — Битка на Косову, 

• 1881. — потписана Тајна конвенција између Кнежевине Србије и Аустроугарске 
монархије. Тим документом Србија је постала зависна од Аустрије, али је од ње 
добила међународно признање да постане краљевина,

• 1914. — Припадник организације Млада Босна Гаврило Принцип у Сарајеву убио 
аустроугарског надвојводу, престолонаследника Франца Фердинанда, и његову 
жену Софију. Каснији развој ситуације довео је до Првог светског рата,

• 1919. — Потписан Версајски мировни уговор између Немачке и савезника, којим 
је формално завршен Први светски рат,

• 1921. — Донет Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,

• 1942. — Почела је Битка за Стаљинград, најкрвавији окршај у људској историји и 
једна од прекретница Другог светског рата,

• 1960. — Основан Универзитет у Новом Саду,

• 1989. — На Газиместану на Косову и Метохији обележена 600-та годишњица 
Косовске битке. 

А. Ј. Р.




