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Сумирајући резултате пословања у првом полугодишту ове године, анализе стручних служби исказале су позитиван ре-
зултат пословања Електровојводине од чак 600 милиона динара.

Када се то пореди са истим периодом прошле године, резултати су евидентно различити. Наиме, у првом полуго-
дишту 2012. године Електровојводина је пословала са губитком од 668 милиона динара. Годину дана касније, захваљујући 
пре свега стабилном и рационалном пословању, константном праћењу реализације планираног, а пре тога пажљивом пла-
нирању  забележена је драстична разлика у пословању. Од прошлогодишњег губитка, Електровојводина се у пословној 
2013. година сврстала у ред ретких компанија које послују са добитком.

– Тачно је да су ретке фирме које данас могу да искажу овакав резултат. Наш резултат је тим вреднији што је наш власник 
држава, а предузећа у државном власништву која имају овакав резултат су још ређа – каже директор Електровојводине 
Срђан Кружевић, који је на челу Електровојводине од октобра прошле године. – Овакав резултат није случајан. До њега 
смо дошли захваљујући преданом и вредном раду сваког запосленог у Електровојводини. Наш задатак јесте да послујемо 
стабилно, јер тиме испуњавамо своју основну функцију, а то је да систем буде у сваком тренутку у ситуацији да до сваког 
нашег купца испоручи онолико електричне енергије колико му је потребно. Стабилним и пословањем, какво заиста јесте, 
ми показујемо да смо заиста то у стању, а друштвену одговорност исказујемо и запошљавањем младих људи којима пружа-
мо прилику да својим радом обезбеде егзистенцију својим будућим породицама. 

Очекује се да се позитиван тренд пословања Електровојводине настави до краја ове пословне године и да 2013. годину 
Електровојводина заврши са добитком. С обзиром на то да је планирани резултат пословања Електровојводине за ову по-
словну годину био губитак од 200 милиона динара, већ сада је јасно да је то једини план који неће бити реализован.

Р. E.

ПОЗИТИВНО ПОСЛУЈЕМО
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  ОДОБРИЛА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Агенција за енергетику Репу-
блике Србије, 16. јула донела је 
одлуку о повећању цена елек-

тричне енергије од 1. августа за све 
купце електричне енергије које снаб-
дева Привредно друштво “ЕПС Снаб-
девање“ (домаћинства, мали купци и 
купци на средњем напону). Цене елек-
тричне енергије за домаћинства у про-
секу ће бити већа за 10,9 одсто.

Као што је познато цена електричне 
енергије у Србији је већ годинама нај-
нижа у региону и Европи, а последња 
промена ценовника била је пре више 
од две године, тачније 1. априла 2011. 
године. Стопа инфлације у Србији у 
међувремену достигла је 14,1 одсто, те 
предложени проценат повећања цене 
електричне енергије неће бити до-
вољан да покрије раст инфлације.

С обзиром на економско стање у Ср-
бији, ЕПС је одлучио да предложи пос-
купљење од само 10,9 одсто и са ценама 
далеко нижим од тржишних настави 
да потпомаже економску стабилност 
грађана и државе. Тиме што је предло-
жена цена мања од тржишне цене, ЕПС 
се одрекао великих новчаних средста-
ва, која би требало да уложи у модер-
низацију, инвестиције у нове произво-
дне капацитете и еколошке програме, 
као и у реорганизацију пословања ком-
паније.  

Привредно друштво „ЕПС Снаб-
девање“, које послује у оквиру систе-
ма „Електропривреде Србије“  поче-
ло је са радом 1. јула. Купци, које су до 
сада снабдевала привредна друштва за 
дистрибуцију електричне енергије, не-
мају разлога за забринутост, јер „ЕПС 
Снабдевање“ преузима све обавезе ра-
нијих снабдевача. 

Први рачун „ЕПС Снабдевање“ из-
даће у августу за јулску потрошњу која 
ће бити обрачуната по тренутној (ста-
рој цени), јер повећање цене електри-
чне енергије важи од 1. августа. Нема 
потребе да купци долазе у дистрибу-
ције како би потписивали нове угово-

ре, јер ће све бити обављено по ауто-
матизму. 

И „ЕПС Снабдевање“ и привред-
на друштва за дистрибуцију електри-
чне енергије послују у оквиру система 
„Електропривреде Србије“, тако да ку-
пци, као и до сада, остварују сва права 
и испуњавају обавезе (обрачун, потро-
шња, плаћање...) у оквиру ЕПС групе. 
Рачуни ПД „ЕПС Снабдевање“ и даље 
ће се плаћати на истим местима као 
и до сада, а све евентуалне реклама-
ције и даље ће се обављати на наплат-
ним местима дистрибуција. Купци ће 
благовременом уплатом и даље имати 
право на попуст од пет одсто на сваки 
месечни рачун. 

С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има 
нове бројеве рачуна, купци који елек-
тричну енергију плаћају путем трај-
ног налога или „e-bankingа“, рачун ПД 
„ЕПС Снабевање“ неће моћи да плате 
досадашњим налогом, већ би требало 
да се обрате својој банци ради промене 
броја рачуна. Провизија за плаћање ра-
чуна за утрошену електричну енергију 
и даље се неће наплаћивати на шалте-
рима електродистрибуција, а ту услугу 
„Пошта Србије“ и банке наплаћиваће 
по својим ценовницима. 

Приредио: М. Ш.

Од 1. августа цена електричне енергије у просеку већа за 11,3%, а за домаћинства 
10,9%. Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ почело са радом 1. јула, а прве 
рачуне издаће у августу за јулску потрошњу. Благовременом уплатом купци ће и 
даље имати право на попуст од 5% на сваки месечни рачун

Струја и даље најјефтинија

l СИРОМАШНИМА И ДАЉЕ 
ОЛАКШИЦЕ

– Социјалне карте у енергетици 
су завршене, и Уредба о томе 
функционише од 1.априла, а на 
рачуну за струју данас је назначено  
ко је социјално угрожен. Оне су 
основ за либерализацију тржишта 
струје и гаса, и ја сам неколико пута 
рекла да нема померања цена без 
израде социјалних карти, –изјавила 
је између осталог, др Зорана 
Михајловић, министарка енергетике, 
22. јула , за дневни лист „Данас“.

Држава је са своје стране учинила 
све да заштити од поскупљења 
најугроженије грађане. Донели 
смо социјалне карте како би 
најугроженији добили део kWh 
бесплатно, а од ЕПС-а смо тражили 
да повећа број рата за грађане који 
желе да измире старе обавезе за 
струју, али то нису могли да учине 
због високог износа рате. Финални 
репрограм старог дуга трајаће од 15. 
августа до 30. новембра 2013. године 
и моћиће да се измирује у 12 до 120 
рата, казала је Михајловић.

Приредио: М. Ч.
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ЗАВРШЕН ПРОЦЕС РАЗДВАЈАЊА ДЕЛАТНОСТИ

“ЕПС Снабдевање” почело са 
радом

Уговоре о пружању услуга, о 
приступу систему за дистри-
буцију електричне енергије и о 

продаји електричне енергије са потпу-
ним снабдевањем за надокнаду губита-
ка у дистрибутивном систему, 18. јула 
потписали су в.д. генералног директо-
ра ЈП „Електропривреда Србије“ Алек-
сандар Обрадовић, директор ПД „ЕПС 
Снабдевање“ Дејан Васић, директор ПД 
„Електровојводина“ Срђан Кружевић, 
директор ПД „Електродистрибуција 
Београд“ Зоран Рајовић, овлашћени 
представник ПД „Електросрбија“ Ми-
лена Радивојевић, директор ПД „Цен-
тар“ Сања Туцаковић и овлашћени 
представник ПД „Југоисток“ Зоран Ра-
денковић.  

– Потписивање ових уговора је вео-
ма важан корак за све нас у „Електро-
привреди Србије“, јер се на овај начин 
поштују одредбе Законa о енергети-
ци и стичу услови да „ЕПС Снабде-
вање“ ради – рекао је Александар Об-
радовић, в.д. генералног директора 
ЕПС-а. – Сви запослени у приведним 
друштвима за дистрибуцију електри-
чне енергије и даље настављају да 
обављају своје послове, као и до сада, 
и ту се ништа не мења. И даље смо 
сви једна велика породица, а сва ПД 
су фирме ћерке и део су породице. 
Тако и све проблеме треба да решава-
мо координирано као породица. Зах-

ваљујем се тимовима из привредних 
друштава за дистрибуцију и свима у 
ЕПС-у који су укључени у овај про-
цес на залагању, раду и напору који 
су учинили да се ови уговори потпи-
шу. 

Председник Управног одбора ЈП 
ЕПС др Аца Марковић је истакао да се 
о раздвајању делатности у дистрибу-
тивном сектору веома дуго прича, али 
да се усвојене одлуке морају поштова-
ти. Он је нагласио да је веома важно 
да у наредном периоду сви запослени 

у систему „Електропривреде Србије“ 
смогну снаге и дају свој максимум како 
би ПД „ЕПС Снабдевање“ радило на 
прави начин, у складу са одредбама За-
кона о енергетици. 

Догађају су присуствовали и члано-
ви пословодства ЈП ЕПС, као и Небој-
ша Јовановић и Владимир Плавишић, 
испред Синдиката радника ПД ЕДБ и 
ПД „Електровојводина“.

Приредио: М. Ш.

И
З ЕП

С-а

Чином потписивања уговора правно се успостављају међусобни односи у оквиру ЈП 
ЕПС између новоформираног „ЕПС Снабдевања“ и ПД за дистрибуцију електричне 
енергије 

Заједничко потписивање уговора

l Што пре до суШтинског раздвајања делатости “

– На састанку у Крагујевцу одржаном последњег дана јула теме које су биле на дневном реду су почетак рада ПД „ЕПС Снабдевање“ 
и организовање оператора дистрибутивног система. Осим представника краљевачког ПД за дистрибуцију састанку су 
присуствовали и директор ПД „ЕПС Снабдевање“ Дејан Васић и директор Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију електричне енергије 
мр Жељко Марковић. 

Од 1. јула, када је „ЕПС Снабдевање“ добило лиценце за снабдевање купаца, престале да важе лиценце дистрибуција, рекао је 
том приликом Дејан Васић. Он је напоменуо да ће се до краја године радити на припремама за суштинско раздвајање, као и да 
је у ПД „ЕПС Снабдевање“ прешао одређен број запослених из Дирекције за дистрибуцију наглашавајући да ниједно питање не 
може да остане неразјашњено запосленима у ПД ЕД.        А. Ж.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА УЧЕСТВОВАЛА НА РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ - „ЕНЕРГЕТСКА АРЕНА 2013, ЗАГРЕБ“

Уредити односе пре отварања 
тржишта

У Загребу је 4. и 5. јула одржана 
Регионална конференција о по-
словању у енергетском секто-

ру – ЕНЕРГЕТСКА АРЕНА 2013. на 
којој су учествовали водећи стручња-
ци, челни људи, инвеститори и регу-
латори енергетског сектора југоисточ-
не Европе. На ЕНЕРГЕТСКОЈ АРЕНИ 
кроз панел дискусије и предавања го-
ворило се о важности сарадње, ин-
теграције, либерализације, развоја и 
стабилности регионалног тржишта 
енергије Југоисточне Европе. Осим 
тема из нафтног сектора и из области 
обновљивих извора енергије, Енер-
гетска арена бавила се и кључним пи-
тањима из области електроенергет-
ског сектора.

Теме округлог стола „Реструктури-
рање – колико смо далеко од циља“ 
биле су да ли су пред електропривред-
на предузећа у регији постављени 
исти задаци и циљеви, какви су доса-
дашњи резултати, искуства и науче-

не лекције, јесу ли циљеви реструк-
турирања јасно постављени за сваку 
електропривредну делатност, те да ли 
решења омогућују остварење највеће 
друштвене и привредне користи? Шта 
је следеће у трансформацији компа-
нија и колико је ко спреман за прила-
гођавање захтевима либерализације 
тржишта? 

Панелисти су били представници хр-
ватског Центра за праћење пословања 
енергетског сектора и инвестиција, 
чешког ЧЕЗ-а, затим представници 
Енерго Ријеке, Хрватске електропри-
вреде као и  Електропривреде БиХ. Је-
дини представник Електропривреде 
Србије био је директор Електровојво-
дине Срђан Кружевић који је говорио 
о предностима увођења „паметних 
мрежа“, пре свега о потреби увођења 
“паметних бројила“ у целокупан сис-
тем електродистрибутивне делат-
ности Електропривреде Србије. У том 
контексту он се осврнуо на чињеницу 

да ће такав начин рада, помоћу „па-
метних“ бројила, омогућити контро-
лу пре свега комерцијалних губитака 
и управљање њима, односно њихово 
свођење на пожељних 7%.

– Многи злоупотребљавају Закон 
о јавним набавкама и користећи мо-
гућност заштите права понуђача бло-
кирају тендере који су од круцијал-
не важности за наше предузеће. Ми 
смо у првом кварталу покренули 
све планиране јавне набавке које су 
нам потребне за пословање. Треба да 
кренемо у електромонтерске радове 
како бисмо побољшали услове живо-
та који зависе од електричне енергије 
како за домаћинства тако и за при-
вреду, али смо сада у ситуацији да 
нам је неколико тендера блокирано. 
Ми имамо поверења у Владу Репу-
блике Србије и у све институције Ре-
публике Србије и сматрам да ће сва 
оваква и слична питања бити решена 
на начин да се отклоне потешкоће у 
пословању – рекао је Кружевић.

Говорећи о отварању тржишта 
електричне енергије које је почело 
2013. године за потрошаче на висо-
ком напону, а које ће свој наставак 
имати 2014. године када се либера-
лизује тржиште електричне енергије 
за купце на средњем напону, односно 
2015. године и за домаћинства, ди-
ректор Кружевић је истакао да је не-
опходно регулисати целокупну по-
нуду коју ће имати јавни снабдевач. 
Уколико се она не употпуни, поја-
виће се мале компаније, као што је 
био случај у Немачкој са бесплатним 
интернет пакетима или неком дру-
гом врстом додатне услуге, конку-
ренција ће имати отворена врата. До 
2015. године свакако имамо времена 
да купцима приближимо наше ставо-
ве и наше производе каква је и елек-
трична енергија.

А. Ж.

Учествујући у размени искустава, ставова и идеја, представљању трендова и решења 
из најбоље праксе енергетског сектора директор Електровојводине Срђан Кружевић 
у панел дискусији округлог стола „Реструктурирање – колико смо далеко од циља“, 
акцентовао најважније дилеме са којима се сусреће Електровојводина у пракси

Учесници округлог стола на Конференцији у Загребу
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САРАДЊА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ СА УЧЕСНИЦИМА У ИЗГРАДЊИ „ЈУЖНОГ ТОКА“ 

Електровојводина  је 20. јуна била 
домаћин у представљању актив-
ности  на припреми изградње нео-

пходних електроенергетских објеката за 
транснационални гасовод „Јужни ток“. 
Скупу су, поред пословодства Друштва 
на челу са директором, господином 
Срђаном Кружевићем и сарадника који 
су ангажовани на том пројекту, при-
суствовали и представници општина 
на чијој територији ће се налазити део 
гасовода, затим чланови покрајинских 
органа, јавних комуналних предузећа 
као и инвеститор,  Компанија  South 
Stream, задужена за експропријацију 
земљишта преко којег ће се транспор-
товати природни  гас.

Директор Електровојводине,  госпо-
дин Срђан Кружевић, рекао је да је задо-
вољан одзивом састанку,  подсетивши 
на значај пројекта „Јужни ток“ и за нас 
као друштвено одговорне субјекте и за 
Републику Србију као целину. Томе у 
прилог иде и Закон о утврђивању ја-
вног интереса и посебним поступцима 
експропријације и прибављања доку-
ментације ради реализације изградње 
система за транспорт природног гаса. 
Услови које је држава обезбедила су на 
највишем нивоу.

– Електровојводина је свесна  значаја 
„Јужног тока“. Њена обавеза су елек-
троенергетски објекти који ће прати-
ти изградњу гасовода у чему ће актив-
но учествовати  све општине и њихови 
представници - рекао је директор Кру-
жевић.

Електровојводина је спремно доче-
кала почетак реализације пројекта. 

Активно је учествовала у изради пла-
нова, дефинисању услова за снабде-
вање објеката електричном енергијом у 
функцији гасовода и одређивању усло-
ва за укрштање и паралелно вођење са 
постојећим објектима дистрибутивног 

система електричне енергије. Задатак 
представника општина је обезбеђи-
вање потребних дозвола и сагласности 
као подлога за прибављање  докумен-
тације и на нивоу Републике. Госпо-
дин Кружевић је нагласио да је зами-
сао овог скупа приближавање ставова 
субјеката, указивање на евентуалне 
тешкоће на локалном нивоу како би 
задатак био урађен беспрекорно.

Трасу „Јужног тока“ ће пратити 40 
надземних објеката од којих су зна-
чајне две компресорске станице. Ту се 
очекује сарадња Електровојводине са  
представницима општина због изда-
вања грађевинских дозвола.

М. Ј.

Електровојводина прво привредно друштво које је организовало састанак са свим 
представницима општинских и покрајинских органа и представницима јавних 
предузећа, учесницима у процесу изградње транснационалног гасовода „Јужни ток“

Задатак урадити беспрекорно 

Одговорни за електроенергетско снабдевање Јужног тока: Представници Електровојводине

l електроенергетска стабилност „јужног тока“

– За несметано функционисање „Јужног тока“ неопходна је електроенергетска 
стабилност, па је изградња електроенергетских објеката предуслов за то. Стога 
овај састанак са колегама из војвођанских општина на чијој ће се територији наћи 
инсталације за проток гаса има вишеструки значај због обавеза које морамо да 
испунимо, какве ћемо дозволе морати да прибавимо и које врсте сагласности да 
обезбедимо – подсетио је директор Кружевић. 

М.Ј.

l Велики изазоВ за нас

Просторни развој Републике Србије значи и побољшање  енергетске ефикасности 
и коришћење еколошки прихватљивих ресурса – извора енергије. То ће управо 
омогућити „Јужни ток“ који ће почети да се гради у јануару идуће године. Природни 
гас ће се кроз Србију транспортовати до земаља Европске Уније. Максимални 
капацитет пројектован је на 63 милиона метара кубних гаса.  Према досадашњим 
плановима, деоница “Јужног тока” кроз Србију дуга је 422,4 километра и планирано 
је да тај гасовод уђе у Србију из Бугарске, у близини Зајечара и да се протеже на север 
до границе са Мађарском, са излазом близу Бачког Брега. Коридор гасовода повезује 
два региона Србије, Војводину и Источну и Јужну Србију, као и десет управних округа, 
11 градова и 21 општину. Власник гасовода је фирма Sauth Stream Transport.

М. Ј.
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Електровојводина која и данас 
важи за једно од најреспектабил-
нијих привредних субјеката у Ре-

публици Србији, ове године обележава 
55 година успешног рада и пословања. 
Трајање кроз време које је ЕВ потврдило 
као стабилног и сигурног дистрибутера 
електричне енергије даје додатну снагу 
и обавезу да се настави онако како су то 
почели оснивачи компаније пре више 
од пола века. Окупљање на обележа-
вању Дана ЕВ и 55 година постојања и 
успешног рада обавезују све запослене 
на још боље и успешније резултате.

 - Нама овај Видовдан доноси 55 го-
дина достојанства, доброг рада, доказа 
да смо вредни, марљиви и да смо нај-
бољи у ономе што радимо. Електро-
војводина као такво предузеће свакако 
има пуно тога да покаже осталим при-
вредним субјектима који чине ЕПС. 
Предузеће се није само направило и 
ја у то име као  директор желим за-
иста да честитам свима онима који су 
градили Електровојводину. Желим да 
обећам да ће ми заиста приоритетан 
задатак бити да очувам и унапредим 
оно што су генерације пре мене сти-
цале, у прошлих 55 година. Да ћемо и 
даље наставити оним путем који смо 
утемељили и ја и моји претходници. Ја 
вам још једном честитам празник, же-
лим вам пуно пословне среће и успе-

ха – рекао је директор Друштва Срђан 
Кружевић. 

- Синдикат је организација запосле-
них која има мандат да преговара са по-
слодавцем и избори се за бољи статус 
и заштиту права, односно да унапреди 
животни стандард запослених. Уважа-
вајући положај и функцију Синдиката, 
а знајући да преговори са послодав-
цем никада нису лаки, потрудили смо 
се да заједно са пословодством Елек-
тровојводине нађемо најбољи и зајед-
нички језик у интересу запослених. 
Испоставило се да је заједнички циљ 
и нас и пословодства исти, а то је очу-
вање положаја запослених, заштите 
њихових права и унапређење стандар-
да – речи су главног повереника Син-
диката за Управу Миодрага Јовина. 

На свечаности је директор Друштва 
уручио награде и захвалио запосле-
нима који су Електровојводини ве-
рни више деценија. Колеге које су у 
Електровојводини провеле 10 годи-
на су: Славко Лазић, Славица Брчић, 
Борис Холик, Саша Марчета, Драгана 
Миленковић, Маја Ћулум, Роберт Па-
каи. Двадесет година у ЕВ су: Мило-
рад Шарић, Иво Брајковић, Бранислав 
Вукадинов, Обренко Чолић, Здравко 
Мајсторовић, Младена Петрић, Јели-
ца Кеврешан, Наташа Вујовић, Весна 
Ђорђевић, Дарко Ђорђевић. Најдужи 

стаж и 30 година вредног и успешног 
рада, остварили су: Жељко Бајић, Со-
фија Црногорац, Зоран Степанчев, Ја-
года Кижевска, Небојша Дошеновић, 
Дурошка Пал.

У име запослених који су ове годи-
не примили награде захвалио се коле-
га Милорад Шарић. – Искористио бих 
прилику да се захвалим Електровојво-
дини,  свим колегиницама и колегама у 
име свих нас који данас у Електрвојво-
дини славимо јубилеј, али овај пут наш 
лични, 10, 20 или 30 година рада у овом 
предузећу. Трудићемо се да и убудуће 
дамо свој професионални и лични 
максимум на пословима које обавља-
мо. Свесни смо чињенице да је данас 
верност дуга неколико деценија у пре-
дузећу у којем се ради велика реткост. 
И због тога је Електровојводина по-
себна. Баш та посебност даје нам мо-
тив да наставимо рад у Електровојво-
дини и заједнички наставимо да она 
буде добра и стабилна, као што је увек 
и била  – рекао је помоћник директора 
извршне функције за технички систем 
Милорад Шарић. 

И у свим огранцима обележен је Дан 
ЕВ и 55 година рада и пословања, уз 
пригодна обраћања директора ограна-
ка и уручивања јубиларних награда за-
посленима.

М. К.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У УПРАВИ И ОГРАНЦИМА
Д
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Дан Електровојводине, 28. јун, свечано обележен у Управи Друштва и свим 
огранцима. На свечаности у Управи, запосленима се обратио директор Друштва 
Срђан Кружевић и главни повереник синдиката Управе Миодраг Јовин. 
Запосленима који раде деценију, две и три свечано уручене јубиларне награде 

Успешно више од пола века 

Добитници јубиларних награда са директором Друштва Награда за верност компанији
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ЗАВРШЕНА НОВА ТС „АЛИБУНАР-МИНИ“ И ПУШТЕНА У РАД АДАПТИРАНА ТС „ВРШАЦ 2“

Електровојводина је успела да у року 
заврши нову ТС 35/20 kV „Алибу-
нар-мини“ а, после захтевне адап-

тације пусти у рад и ТС 110/20/10kV 
„Вршац 2“.

– У изградњу нове ТС 35/20 kV 
„Алибунар-мини“ укупно је уложе-
но око 60 милиона динара. У овај из-
нос није урачуната вредност уграђеног 
аутотрансформатора 35/20kV, 10MVA 
који је Електровојводина обезбедила 
из својих резерви. У објекат је уграђе-
на „Сименсова“ најсавременија 35 и 20 
kV опрема последње генерације. ТС 
„Алибунар-мини“ је, преко даљинске 
станице и одговарајуће опреме, коју је 
испоручио Институт „Михајло Пупин“ 
Београд, укључена у систем даљинског 
управљања Електровојводине. Све 
грађевинске и електромонтажне радо-
ве извели су домаћи извођачи, након 
успешно спроведених јавних набавки. 
Грађевинске радове извела је фирма 
„Грађевинац“ из Бачког Јарка , а елек-
тромонтажне „А.Д. Техника “ из Вр-
шца - каже Гавра Бакош, шеф Службе 

надзора у Сектору инвестиција и из-
градње Управе Друштва.

Изградњом ТС 35/20 kV „Алибунар-
мини“ стекли су се услови за прела-
зак једног дела овог конзума на 20kV 
напонски ниво, као и за прикључење 
објекта за производњу електричне 
енергије „BIOGAS-ENERGY“ у Иланџи 
на електроенергетски систем Електро-
војводине. Пуштањем у погон нове ТС, 
што се очекује ускоро, обезбеђује се 
виши ниво поузданости и сигурности 
снабдевање, као и квалитета напона за 
све постојеће и очекиване нове куп-
це електричне енергије. Истовремено, 
значајно се смањују губици електричне 
енергије у том делу дистрибутивног 
електроенергетског система. 

–Адаптацијом ТС 110/20/10kV „Вр-
шац 2“, која је у јуну пуштена у рад, за-
мењено је  постојеће 20kV постројење 
и комплетна 20 kV и 110 kV заштита 
као и систем даљинског управљања 
због дотрајалости. 

У оквиру прве етапе, потпуно је де-
монтирано  постојеће постројење 20kV 

и на његово место подигнуто ново 20 
kV постројење са 22 ћелије. У  окви-
ру друге етапе обављена је замена 110 
kV заштите у оба трафо поља и сва три 
далеководна поља. Адаптација даљин-
ског управљања је рађена у обе етапе. 
У оквиру грађевинско-занатских радо-
ва, поред санације крова, изведени су 
и молерско-фарбарски и зидарски  ра-
дови унутар зграде 20kV постројења 
са израдом новог пода, као и изградња 
нове упојне јаме у складу са захтвима 
за заштиту животне средине.

У изградњу ТС 110/20/10 kV „Вршац 
2“ укупно је уложено око  80 милиона 
динара. У објекат је такође уграђена 
„Сименсова“ најсавременија 110 kV 
и 20 kV опрема последње генерације 
. Све грађевинске и електромонтаж-
не радове извели су домаћи извођа-
чи радова. Грађевинске радове извела 
је фирма „Панонтрејд“ из Панчева , 
док је електромонтажне радове извела 
фирма „Енерготехника Јужна Бачка“, 
из Новог Сада.

Пројектовање, технички надзор, 
завршно испитивање и подешавање 
опреме, за оба поменута објекта, ре-
ализован је сопственим ресурсима 
Електровојводине. Комплетну при-
прему и реализацију оба пројекта во-
дио је Сектор инвестиција и изградње 
Управе Друштва.

– Пуштањем у погон ТС 110/20/10 kV 
ТС „Вршац 2“ обезбеђен је виши ниво 
поузданости и сигурности напајања 
као и квалитета напона за све постојеће 
и очекиване нове купце електричне 
енергије. Истовремено се значајно 
смањују губици електричне енергије у 
том делу дистрибутивног електроенер-
гетског система. С поносом истичемо 
да су обе ове трафостанице, техничким 
решењима и уграђеном опремом, на 
нивоу најсавременијих европских тра-
фостаница овог типа - каже Бакош.

М. Ч.

техничким решењима и уграђеном опремом обе трафостанице су на нивоу 
најсавременијих европских тС овог типа

Уложено око 140 милиона
динара
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Гавра Бакош, шеф Службе надзора у Сектору инвестиција и изградње
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Електровојводини је 9. јула, у Пла-
вој сали зграде Полицијске управе 
у Новом Саду, уручена захвалница 

за учешће у организацији овогодишњег 
обележавања Дана и славе Министарства 
унутрашњих послова и Дана полиције.

Заменик начелника Полицијске управе 
у Новом Саду Стеван Крстић  је истакао, 

да је, уз Град Нови Сад, и Електровојво-
дина пружала несебичну помоћ да се ма-
теријална и техничка опремљеност По-
лицијске управе подигне на виши ниво.

У име Електровојводине захвалницу 
је примио Срђан Кружевић, директор 
Друштва.

М. Ш.

Да би „зарадили“ тек неколици-
ну хиљада динара, продајући 
несавесним откупљивачима на-

водни отпад, лопови буквално кидишу 
на опрему електроенергетских објеката 
Електровојводине. Наиме, како сазнаје-
мо од надлежних из Дирекције за кор-
поративне послове и у првој половини 
2013. године настављен је тренд крађа 
имовине Друшта. То из године у годину, 
наноси све веће, тачније огромне мате-
ријалне штете, уз опасно угрожавање 
здравља и живота самих крадљиваца 
и других људи, а тиме се ремети и уре-
дан рад електродистрибутивног систе-
ма и снабдевање купаца електричном 
енергијом. Истовремено, мада се у свим 
случајевима крађе пријављују МУП-у и 
подносе кривичне пријаве против из-
вршилаца, према доступним подацима  
нема повратних информација шта су, 
тим поводима, правосудни и други ор-
гани предузели. 

Укупан износ штета због оштећења 
имовине и крађа, најчешће уземљења и 
бакарних елемената са ЕЕО, трафоста-
ница и СТС различитог напонског ни-
воа до краја јуна 2013. је готово дуп-
лиран у односу на првих шест месеци 
2012. (око 26,7 милиона : 15,7 милиона 
динара). Крађе су настављене најчешће 

на подручју конзума ЕД „Зрењанин“. У 
овом периоду  2013. тамо је регистро-
вано чак десет крађа (мрежа је у без-
напонском стању), уз причињену још 

већу штету него у то време 2012. годи-
не (око 15,6 милиона динара).

Надлежни из Електровојводине ис-
тичу да би стручне службе морале што 
хитније да размотре ове проблеме и 
предузму мере како би се крађе спречи-
ле. Поготову , јер су у претходних шест 
месеци 2013. знатне штете нанете и на 
подручју ЕД „Нови Сад“, око 7,4 мили-
она, ЕД „Сомбор“, око 1,3, ЕД „Субо-
тица“, око 1,2 итд. Свакако је похвално 
што се успело да на подручју ЕД „Срем-
ска Митровица“, како је регистровано  
за сада нема штета нанетих крађама. 

М. Ч.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У НОВОМ САДУ УРУЧИЛАЗАХВАЛНИЦУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

НАСТАВЉЕН ОПАСАН И СКУП ТРЕНД ОТУЂЕЊА И ОШТЕЋЕЊА ИМОВИНЕ

Електровојводина пружила несебичну помоћ да се материјална и техничка 
опремљеност Полицијске управе подигне на виши ниво

У првих шест месеци 2013. вредност украдене имовине Eлектровојводине, највише на 
подручју ЕД „Зрењанин“, готово двоструко већа него у то време 2012. године

Захвалница Полицијске управе 
Електровојводини

Штета око 27 милиона динара
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l Крађу и оштећења еео 
оштрије Кажњавати

Електромрежа Србије и Електро-
привреда Србије поднеле су предлог 
за измену Кривичног закона, како би 
се намерна оштећења и крађе ЕЕО 
на енергетским објектима, које су 
све учесталије оштрије кажњавале. 
Циљ је смањење броја оштећења 
енергетских постројења, каже 
Борислав Чорниј из ЕМС-а.

М. Ш.

Срђан Кружевић и Стеван Крстић
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Eлектроенергетска ситуација је у 
јуну била је добра и није било огра-
ничења у испоруци електричне 

енергије. Једино су 18. јуна, у периоду 
14,07-21,10 сати, биле на снази напон-
ске редукције од 5%, на ТС 110/x kV. Хи-
дролошка ситуација је у јуну била изу-
зетно добра, првенствено због великог 
дотока на Дунаву. Због тога су и нивои 
акумулација, као и режим рада хидро-
капацитета били у складу са билансом, 
сазнајемо од Звездана Крунића, шефа 
Службе за планирање и анализу погона 
у Сектору за управљање и планирање 
козума Дирекције за управљање.

– Првих шест месеци текуће годи-
не карактерише повећање потрошње 
електричне енергије за 1,46% у односу 
на исти период прошле године. И поред 
тога, испоручено је за 2,42 одсто мање 
електричне енергије у односу на билан-
сом предвиђене количине. Што се тиче 
функционисања електродистрибути-
вног система (ЕДС) Електровојводине 
током јуна 2013, он је радио стабилно, 
упркос отежаним временским услови-
ма, т.ј. великом броју временских не-
погода. Оваква ситуација се одразила и 
на број тзв. погонских догађаја (испада) 
који је на месечном нивоу био знатно 
већи него у истом периоду претходне 
године. Поједини мањи делови конзу-
ма су због отежаних услова отклањања 
квара, дужи временски период били 
без електричне енергије, наводи Кру-
нић. Од многобројних регистрованих 
таквих догађаја он помиње само најзна-
чајније: 05. јуна, у 18,45 сати, услед дело-
вања прекострујне заштите узроковане 
кваром прекидача на изводу 20 kV „Па-
чирски пут“, долази до испада из пого-
на ЕТ 110/20 kV број 3 у ТС 110/35/20 
kV „Суботица 1“. Купци са конзумног 
подручја овог ЕТ су 58 минута били без 
напајања електричном енергијом. За-
тим, 22. јуна, у 5,36 сати, услед квара на 
звездишту 20 кV и деловањем зашти-
те сабирница,  дошло је до испада тра-
фо-поља 20 кV ЕТ бр. 2 у ТС 110/20 kV 
„Зрењанин 3“. Прекид у напајању ку-

паца електричном енергијом са конзу-
ма овог ЕТ је трајао 91 минут. Дваде-
сет седмог јуна, у 20,45 сати, због квара 
и испада из погона 110 kV далековода 
бр. 190А/2 и бр.190А/1 преко којих се 
напаја ТС 110/20 kV „Римски Шанче-
ви“, комплетан конзум ове ТС је био без 
електричне енергије 21 минут.

– На мети лопова су и током јуна, 
били сви делови ЕД система: опрема 
из трафостаница, бакарни проводници 
са далековода, средњенапонска и нис-
конапонска кабловска мрежа, ниско-
напонски успонски водови и др. Најо-
бимнији „захват“ је изведен на подручју 
које покрива Огранак ЕД „Нови Сад“, 
односно Погон „Бечеј“ када је 4. јуна, 
приликом тражења квара и обиласка 
трасе 35 kV далековода ТС 110/35/20 kV 
„Бечеј“ - ТС 35/20 kV „Србобран мини“, 
констатована крађа бакарног провод-
ника 35 mm2 са више стубних поља, 
укупне дужине око километар. Седам-
наестог јуна, у раним јутарњим сатима, 
забележен је случај повређивања НН 
лица због струјног удара и пада са сту-
ба приликом крађе на СТС „Врањаш“ 

(власник је „треће лице“), која се напаја 
преко 20 kV извода „Фрушка Гора“ из 
ТС 110/20 kV „Сремска Митровица 3“- 
истиче Крунић. 

У јуну 2013. године, према диспечер-
ским подацима, из система је преузето 
657 GWh (повећање од 1,18% у односу 
на потрошњу у истом периоду претхо-
дне године и смањење од један одсто у 
односу на билансом предвиђену коли-
чину). Енергија је испоручена уз макси-
малну регистровану снагу од 1.242 МW, 
што представља повећање од 4,63% у 
односу на вршну снагу забележену у 
јуну 2012. године. 

Дистрибутивни купци преузели су 
589 GWh, што у односу на исти пе-
риод претходне године представља 
смањење од 1,13%. Директни купци 
преузели су 68 GWh - више за 26,77% 
у односу на исти период из претхо-
дне године. Средња дневна темпера-
тура у јуну 2013. године била је 20оС, 
што је за 3оС мање од средње дневне 
температуре забележене у истом пе-
риоду претходне године. 

М. Ч. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЈУНУ 2013. ГОДИНЕ
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Хидролошка ситуација у јуну била изузетно добра, првенствено због великог дотока на 
Дунаву

Систем стабилан и поред 
непогода и лопова

Повећана потрошња код директних купаца
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Ово су и највеће инвестиције од 
почетка године на које нам је 
указано у Огранку ЕД „Рума“.

– Најзначајнији ЕЕО који је завр-
шен и пуштен под напон је управо ТС 
110/20 кV „Инђија 2“ са уграђеним ЕТ 
од 31,5 МVA. У финансирању је, поред 
Електровојводине која је уложила 80 
милиона динара, учествовала и Светска 
банка са 120 милиона динара, а ЕМС 
је уложила 90 милиона динара за при-
кључни далековод 110 кV  -  објаснио је 
Душан Пилиповић, извршни директор 
за технички систем Огранка ЕД „Рума“.

Следећи објекат чија градња је у току, 
а завршетак се планира у наредних ме-
сец дана је кабловски вод 20 кV од ТС 
„Пећинци“ до ТС 20/0,4 кV „Бош“ у Ши-
мановцима.  Дужина овог кабловског 
вода је преко 13 километара а предра-
чунска вредност око 51 милион динара.

У редовно одржавање за првих шест 
месеци ове године, спада и замена сту-
бова електродистрибутивне мреже, а 
на територији коју покрива „ЕД Рума“ 
замењено их је 150. Урађено је термо-
визијско снимање свих ДТС, а „вруће 
тачке“ су одмах отклањане, објаснио је 
Пилиповић. То значи да у зимском пе-
риоду није било хаварија ни пожара. За 

разлику од претходних, током ове годи-
не доста средстава, труда и ангажовања 
уложено је у редовно одржавање, чиме 
је смањен број испада и скраћено време 
које су купци остали без напајања. 

Међу значајне електроенергетске 
објекте изграђене у првој половини ове 
године спадају три компактне бетонске 
трафостанице у Руми које су замениле 
три ТС са експлоатационим проблеми-
ма. Посебност је у томе што се први пут 

код нас уграђује овакав, нови тип тра-
фостаница.

Не треба занемарити ни систем 
даљинског управљања  у ТС 35/20/10 
кV „Никинци“ и проширење постојећег 
СДУ. Затим, изградњу надземне НН 
мреже дужине 600 метара, као и НН 
кабловског вода који је дуг 840 метара. 
Значајна је и изградња кабловског вода 
20 кV који је дуг преко 9 километара, 
као и подизање две стубне ТС и једне 
монтажно-бетонске ТС. Све ово кошта-
ло је око 70 милиона динара.

Када је реч о инвестиционом одржа-
вању, Пилиповић истиче да је повећана 
исправност и поузданост ЕЕО, а самим 
тим и напајање купаца електричном 
енергијом. Реконструисано је или за-
мењено 600 метара дужине мешовитог 
вода. Обновљено је 640 метара ниско-
напонске надземне мреже, 690 метара 
кабла 20 кV као и више од једног кило-
метра НН кабла 0,4 кV.

Душан Пилиповић истиче да је укуп-
на врадност инвестиционог одржа-
вања у „ЕД Рума“ у првој половини 
године преко 12 милиона динара. А 
како за изградњу ЕЕО нису имали ни 
извођача електромонтажних радова 
ни подизвођача за грађевинске  радо-
ве оствареним послом су потпуно за-
довољни.

 М. Ј.

РЕМОНТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕД РУМА

Од свих инвестиција у овом огранку издвајају тС 110/20 кV „Инђија 2“ завршену и 
пуштену у рад у марту а у току су радови на стављању под напон кабловског вода 20 
кV од тС 110/20 кV „Пећинци“ до тС 20/0,4 кV “Бош“ у Шимановцима

Задовољни обављеним послом
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Комбиновано-бетонска трафостаница „Рума 3“

Трафостаница „Пећинци“
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У складу са једним од приорите-
та пословања, услед ограничених 
средстава за нове инвестиције, уз 

подршку локалне самоуправе у Футогу и 
Града Новог Сада, Електродистрибуција 
„Нови Сад“, успела је да пронађе решење 
и изгради нову стубну трафостаницу, 
која ће грађанима на овом локалитету 
повећати квалитет и поузданост у испо-
руци електричне енергије, као и обезбе-
дити могућност за прикључење нових 
стамбених и пословних објеката. Из-
градњом трафостанице обухваћена је и 

изградња 500 метара нове електроенер-
гетске мреже са припадајућим јавним 
осветљењем, а вредност инвестиције је 
три милиона динара.

 - Електродистрибуција „Нови Сад” је 
упркос ограничености средстава за ин-
вестиције, уз подршку Града и Месне 
заједнице „Футог“, успела да заврши 
ову стубну трафостаницу -  рекао је Ат-
лагић. Он је такође изјавио да је значај 
овог објекта пре свега у подизању ква-
литета испоруке електричне енергије за 
купце, који су већ прикачени на систем, 

а са друге стране због могућности но-
вих прикључака за објекте, који су већ 
изграђени и оних који ће у будућности 
бити грађени на овом подручју.

Атлагић објашњава да иницијатива за 
изградњу трафостанице датира од 2008. 
године, а настала је услед преоптереће-
ности постојећих електроенергетских 
објеката, односно све већег броја кућа 
у овом делу Футога, у околини улица 
Марка Перичина Камењара, Козарачке и 
Улици Ђуре Ђаковића.

И. М.

НАКОН ПЕТ ГОДИНА, СТАБИЛНИЈА ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Новоизграђена стубна трафостаница, која се налази у Улици Марка Перичина Камењара у 
Футогу, почела да ради у јуну.  Објекат пустио у рад директор Огранка ЕД „Нови Сад“ Бојан 
Атлагић

Нова трафостаница у Футогу

У јуну 2013. Огранак ЕД „Панчево“ 
је остварио укупан степен наплате 
од 104,37%. У односу на јун претхо-

дне године, укупан степен наплаћености 
већи је за 4,62 индексних поена! 

–У периоду јануар - јун 2013, Електро-
дистрибуција Панчево је остварила уку-
пан степен текуће наплате од 97,62%. Код 
привреде, за период јануар – јун, текући 

степен наплате је 98,10%. Купци привре-
де дугују 1,53 фактуре, док је у редовном 
дугу 0,44 фактуре, сазнајемо од Дејана 
Јовановића, руководиоца Сектора за тр-
говину електричном енергијом у овом 
Огранку. 

Код домаћинства, у периоду јануар – 
јун 2013, остварен је укупан степен нап-
лате од 97,20%. Купци из домаћинстава 

дугују 2,67 фактура. У редовном дугу су 
0,23 фактуре.

ЕД „Панчево“ је у периоду јануар-мај 
ове године, смањио редован дуг домаћин-
става за седам одсто и то по свим распо-
нима. Највеће смањење дуга уочава се 
код дужника који дугују у интервалу од 
50.000 до 100.000 динара (смањење за чак 
44 одсто).

ЕД „Панчево“ је у посматраном периоду 
повећао редован дуг за девет одсто, али је 
свакако добро што се највеће смањење 
дуга уочава у интервалу код купаца који 
су дуговали од 500.000 до 1.000.000. дина-
ра (за 22 одсто). Међутим, дуг корисника 
буџета је повећан за 23 одсто.

– Овакав степен наплате је остварен 
великим ангажовањем свих запослених. 
Велики удео у наплати имају и обуставе 
испоруке електричне енергије због не-
плаћања. На подручју Огранка имамо око 
2000 обустава месечно, што радимо са 15 
екипа дневно. У наредном периоду нам је 
циљ да подигнемо степен наплате на још 
виши ниво и да се приближимо наплати 
текуће фактуре - истиче Јовановић.

М. Ч.

ЕД „ПАНЧЕВО“: ОСТВАРEН ЗНАЧАЈАН СТЕПЕН НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

великим ангажовањем свих запослених у јуну ове године остварен укупан степен 
наплате од 104,37%, што је за 4,62 индексних поена више него у јуну 2012. године

Смањење дуга већих дужника

ЕД „Панчево“: циљ – даље подизање степена наплате
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Због већ присутних, али и прогно-
зираних екстремно високих тем-
пература овога лета, неопходна је 

стриктна (и додатна) примена свих про-
писаних и новоналожених превентив-
них мера безбедности и заштте здравља 
на раду (БЗР) запослених у Електро-
војводини – пре свега приликом оба-
вљања послова на отвореном простору 
и у близини напона.

Ово се, између осталог, истиче у на-
логу упућеном директорима свих огра-
нака Друштва, из Сектора за квалитет 
и заштиту Управе, са потписом Синише 
Пушкара,  директора Дирекције за кор-
поративне послове. Наложено је да за 
време екстремних температура, које се 
крећу изнад прописаних, радови буду 
организовани планирањем двократног 
радног времена (први део радног дана 
да траје најкасније до 11, а други да от-

почне најраније у 16 сати). У случају 
ванредне потребе за радом између 11 и 
16 сати, рад је потребно организовати у 
више група које ће се смењивати завис-
но од тренутних временских услова, уз 
примену прописаних мера заштите за-
послених. Одговорни руководилац ра-
дова је дужан да у то време контролише 
здравствено стање запослених. У ди-
ректном контакту са запосленима мора 
се потенцирати стриктна примена мера 
безбедности на раду.

Прецизира се и који су руководиоци 
дужни да организују а и лично са потпу-
ном одговорношћу обављају сталну 
контролу примене мера као и свих до-
датних наложених мера. Надлежни су 
обавезни да, ненајављено, најмање два 
пута недељно организују и проверу ал-
кохолисаности. Због повећаног ризика 
за настанак и развој пожара, потребно 

је, по критеријуму приоритета ЕЕО, ма-
гацинског и складишног простора на 
отвореном, интензивирати све превен-
тивне контролне прегледе са аспекта 
заштите од пожара. У вези с тим, поред 
свеобухватне контроле из ове области, 
налаже се и кошење/уклањање сасуше-
не траве из круга објеката и граничних 
зона постројења.

Како додатно сазнајемо од мр Бранис-
лава Орешковића, водећег инжењера из 
Службе за безбедност и заштиту здра-
вља у поменутом Сектору при Дирек-
цији за корпоративне послове Управе, 
ови налози проистичу из одговарајућих 
докумената Друштва. 

По новоизмењеној Препоруци, већ 
су, према врсти посла, односно за-
посленима који раде на ЕЕО, подељени 
стандардни комплети летње заштитне 
опреме, а као новина и -  качкети/ле-
тње заштитне капе и памучне мајице 
са кратким рукавима (монтерима: по 
четири нове мајице, сваког лета), као и 
кишни мантили. 

Мр Орешковић подсећа и да по ва-
жећем Правилнику о техничким мера-
ма сигурности при раду на ЕЕО и по 
Правилнику о БЗР, између осталог, ра-
дови на отвореном нису дозвољени при 
температурама нижим од -18 и вишим 
од +35 степени Целзијусових у хладу. 

Такође, при појави невремена које би 
за последицу могло имати атмосферско 
пражњење, сви радови на ЕЕО се пре-
кидају и о томе се обавештава надлежни 
диспечерски центар а особље се удаља-
ва из ВН постројења и од далеководних 
стубова. Радови на висини изнад три 
метра на отвореном нису дозвољени ни 
при ветру јачине изнад 60 km/h, а сход-
но локалним условима, одговорни ру-
ководилац радова, одлучује  да ли је мо-
гућ рад и при слабијем ветру. 

М. Ч.

НЕОПХОДНА ПОТПУНА ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕРЕНУ

Према потреби, надлежи руководиоци дужни да организују двократно радно 
време, рад у више група, уз поштовање докумената о техничким мерама сигурности 
и безбедности при раду на ЕЕО, о заштити од пожара, уз коришћење стандардних и 
новоуведених летњих личних заштитних средстава

Стриктна примена прописа за 
високе температуре

Нека од заштитних средстава
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Психолози из Службе за упра-
вљање и развој људских ресурса, 
међу којима су колегинице Татја-

на Пањковић, Младена Петрић и Алек-
сандра Латиновић, спроводе детаљну 
психолошку анализу запослених која 
за циљ има процену особина личности, 
способности, талената, мотивације и 
вредности запослених у нашој компа-
нији. Увидом у капацитете запослених 
обезбеђује се основа за дефинисање ак-
тивности и процеса управљања карије-
ром. Анализа стања људских ресурса 
је процес који омогућава сагледавање 
организационог система и пружа ос-
нову за одређивање полазних подата-
ка за дефинисање мера за унапређење 
организационог понашања. Током про-
цене, у циљу сагледавања личности и 
способности запослених, користе се 
полуструктуирани интервјуи и психо-
лошки тестови способности и лично-
сти. Учешће у процени представља рад-
ну обавезу сваког запосленог, односно 
кроз процес процене ће проћи сви за-
послени из Управе Друштва и свих се-

дам огранака. Процена стања људских 
ресурса омогућава идентификовање 
проблематичних аспеката личности у 
радном окружењу, уочавање перспек-
тивних запослених и предлагање про-

грама развоја каријере, уочавање при-
роде и квалитета међуљудских односа,  
скрининг потенцијала запослених, 
сагледавање и анализу коришћених 
модела комуникације и евидентирање 
мотивационих система запослених. Ре-
зултати процене ће бити коришћени 
за побољшање радне климе у Електро-
војводини, на обострано задовољство 
запослених и компаније. На овај начин 
ће постојећи ресурси бити оптималније 
искоришћени, јер ће се након проце-
не успоставити већа усклађеност опи-
са послова и личности извршилаца на 
сваком радном месту.

И. М.

АНАЛИЗА СТАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
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Најважније ресурсе једне компаније представљају запослени који својим способности-
ма и укупним психофизичким капацитетима утичу на ефикасност пословних процеса

Разговором до ефикаснијих 
пословних процеса

Психолошка процена запослених

l Психолошка Процена 
као Пословна тајна 

Подаци прикупљени током 
психолошке процене запослених  
биће третирани као пословна тајна, 
а са њима ће се поступати у складу 
са Законом о заштити података о 
личности.

И. М.
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Полазећи од нових улога и оба-
веза оператора дистрибутивног 
система /ОДС/ у Србији, које 

проистичу из успостављеног закон-
ског оквира којим се уређује тржиште 
електричне енергије (ЕЕ), као и потре-
бе за прикупљањем, обрадом и разме-
ном великог броја података потребних 
у поступку одступања балансних група 
и поступку промене снабдевача, ОДС 
би требало да своју организациону, ин-
формациону и мерно-аквизициону ин-
фраструктуру уподоби новим захтеви-
ма. У погледу мерне опреме, имајући 
у виду њену старост, али првенствено 
реалност да неће доћи до њеног побољ-
шања до почетка 2014. године, када ће 
велики број купаца морати да изађе на 
слободно тржиште ЕЕ и да ће ОДС за 
све њих морати да обезбеди сатна опте-
рећења, потребно је да ОДС, без икак-
вог одлагања, дефинише одговарајуће 
профиле потрошње. 

Поменуто се, између осталог, наводи 
у раду више аутора (Јасмина Трхуљ, Аца 
Вучковић и Љиљана Хаџибабић)  Аген-
ције за енергетику РС: Улога оператора 
дистрибутивног (ЕД) система у тржиш-
ном окружењу, који је изабран за најза-
паженији у једном од тамошњих 16; у 
Студијском комитету C5 – Тржиште ЕЕ 
и регулација, на 31. саветовању CIGRE 
Србија (26-30. 5. 2013, Златибор). Како 
сазнајемо од Јулије Стевић, стручне са-
раднице у Секретаријату CIGRE РС 
(www.cigresrbija.org), CIGRE РС је је-
дан од 58 националних комитета Међу-
народног савета за велике електричне 
мреже (Париз). Поменимо још неко-
лико најзапаженијих радова. У оквиру 
Комитета Заштита и аутоматизација, 
најзапаженији је, рецимо, био рад „Уп-
рошћена заштита сабирница 110 kV, 
ТС110/xkV“ (Зоран Стојковић, Бојан 
Арсић); у  Комитету Економија и развој 
ЕЕС: „Перспективна преносна мрежа 
БиХ у Источној Херцеговини-критични 
режими рада“ (Бојан Ивановић,Цвјетко 
Жепинић); Управљање и експлоатација 

ЕЕС: „Имплементација групних регула-
тора активне и реактивне снаге на ХЕ 
Бајина Башта“ (Горан Јакуповић и др.); 
Техничке перформансе ЕЕС: „Фликери-
утицај рада електролучне пећи...“ (наше 
колеге Радислав Миланков, Јова Чар-
нић – о сличном, веома запаженом раду 
са CIRED Србија, писали смо у мартов-
ском броју „ЕВ“)...

У раду с почетка текста, о ОДС, из-
међу осталог, приказане су обавезе 
ОДС у администрирању и праћењу тр-
жишта електричне енергије. Предста-
вљене су и могуће препреке у примени 
донете регулативе и нужни предуслови 
за даљи развој тржишта ЕЕ на велико и 
на мало. Наглашава да имајући у виду 
стање мерне опреме у РС, ОДС ће у вео-
ма кратком времену морати да иденти-
фикује купце код којих је неопходно да 
буду уграђена „паметна“ бројила (са ин-
тервалским мерењем). Наведено је и да 
ограничавајући фактор представљају 

трошкови реализације таквог проје-
кта, тако да је у многим државама прих-
ваћено да се, када је у питању потро-
шња мањих купаца, и даље примењују 
постојећа неинтервалска бројила и да 
се на њих примењују технике тзв. про-
филисања потрошње, а интервалско 
мерење је углавном код индустријских 
купаца. 

Наводи се, дакле, да паралелно тре-
ба отпочети активности на обезбеђи-
вању бројила са регистровањем оп-
терећења на 15-минутном интервалу, 
пре свега за оне чији су објекти пове-
зани за СН дистрибутивну мрежу. Ду-
горочније, требало би изградити „сис-
тем паметних бројила“ са даљинским 
очитавањем за све купце или само за 
део купаца код којих се покаже да је 
то економски и технички оправдано, а 
да остали остану на режиму профила 
потрошње.

М. Ч.

УЛОГА ОПЕРАТОРА ЕД СИСТЕМА У ТРЖИШНОМ ОКРУЖЕЊУ

Овај рад више аутора из Републичке Агенције за енергетику изабран за 
најзапаженији у Студијском комитету C5 на 31. саветовању CIGRE Србија

Неопходна уградња 
„паметних“ бројилаСТ
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Паметно бројило
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Душан Савић је своје основно 
школовање започео је у Русији 
на руском језику, а завршио га у 

Новом Саду. Гимназију „Светозар Мар-
ковић“ завршио је у Новом Саду, где 
је наставио школовање на Факултету 
техничких наука на смеру Инжењерски 
менаџмент, усмерење Енергетски ме-
наџмент. Дипломирао је 2011. Године, 
као први у генерацији са оценом 10, на 
тему: „Енергетски биланс јавних обје-
ката“ и добио звање дипломираног ин-
жењера менаџмента. Након успешног 
дипломирања, још успешније 2012. Го-
дине, брани мастер рад на тему „Детаљ-
ни енергетски преглед основне школе 
Прва војвођанкса бригада“, са оценом 
10 и добија ново звање, мастер дипло-
мирани инжењер менаџмента. 

Поводом Дана енергије Србије 2013. 
године, отворен је конкурс за најбољи 
мастер рад на којем су учествовали сту-
денти из Новог Сада, Београда, Кра-
гујевца и са свих техничких, машин-
ских грађевинских факултета. Душан је 

са својим радом аплицирао на конкурс, 
уз мишљење ментора проф. др Јована 
Петровића и стручну анализу од стране 
универзитетских професора из те обла-
сти, који су и чланови Друштва термича-
ра Србије. Добио је награду за најбољи 
мастер рад.  Награда се додељивала у 
оквиру обележавања Европске недеље 
одрживог развоја у Републици Србији 
а додели награде присуствовао је и део 
пословодства Електровојводине. 

– Када сам свој мастер рад презен-
товао на конгресу о грејању и хлађењу 
КГХ у Сава Центру на енглеском јези-
ку, пришао ми је директор једне аус-
тријске компаније и честитао. Узео је 
моје податке и недавно сам добио по-
нуду за посао из те компаније у Аус-
трији. Ипак моја жеља је да останем у 
Србији, у својој земљи да радим и да 
својим знањем и ангажовањем допри-
несем просперитету моје земље - рекао 
је Душан.

Душан је у свом мастер раду спро-
вео детаљни енергетски преглед обје-

кта Основна школа „Прва војвођан-
ска бригада“ где су анализиране њене 
грађевинске карактеристике, струк-
тура омотача и њена енергетска ин-
фраструктура. Он је приказао како се 
може уштедети 9,5 милиона динара 
енергетском ефикасношћу. 

Анализирајући велики број по-
датака, као што су структура спољ-
ног омотача, тренутно стање система 
електричне енергије и система водос-
набдевања школе. Кључно је било ис-
питивање колико трошкова сваки од 
тих система и који износ тих трошко-
ва је реалан, а који прекомерна пот-
рошња. Добијени резултати били су 
веома поражавајући јер школа не ис-
пуњава прописе у погледу енергетске 
ефикасности.  – Главни проблеми је 
несврсисходно трошење ограничених 
и скупих ресурса. Потрошња енергије 
и воде били су далеко изнад оптимал-
не јер је стање енергетских потрошача 
и потрошача воде, сијалица, славина, 
изолације, било веома лоше. Понудио 
сам одговарајућа решења предста-
вљена у три пројекта: реконструкција 
омотача, односно замена столарије, 
изолација кровова и зидова и ауто-
матизација топлотне подстанице, по-
том реконструкција система хладне 
воде увођењем штедљивих славина, 
писоара и водокотлића, и повећање 
ефикасности система осветљења 
увођењем новог ефикасног осветљења 
– каже Душан. 

Он је сва та решења понудио шко-
ли и дочекале су га позитивне реак-
ције, али за реализацију једног таквог 
пројекта потребан је новац па самим 
тим и одговарајући инвеститори. Наш 
колега Савић такође каже да је овакву 
тему одабрао због изузетне важности 
уштеде енергије и могућности осло-
бађања новца за нека друга улагања, а 
не само ради смањења потрошње.  

Душан ће у Соко Бањи, где ће на 
конгресу о енергији и презентовати 
свој рад.

М. К.

ДУШАН САВИЋ, НАЈБОЉИ МАСТЕР РАД ИЗ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Када је дошао у Електровојводину предложио низ бесплатних мера како да се 
применом енергетске ефикасности уштеди енергија - Расипање енергије и време 
јефтине енергије је прошлост, а уштеда енергије и примена енергетске ефикасности је 
будућност, каже Душан Савић  

Расипање енергије је прошлост

Душан Савић
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Привредно друштво за дистри-
бицију електричне енергије 
Електровојводина је подржала 

хуманитарну акцију „ Битка за породи-
лишта“,  у којој се прикупљају средства 
потребна за куповину најнеопходније 
медицинске опреме за породилишта 
у Србији.  То је наставак хуманитарне 
акције „Битка за бебе“ коју је покренуо 
Фонд Б92.  Досадашњи успех ове акције 
најбоље се види кроз опремање свих 
здравствених установа у Србији неоп-
ходним количинама нових инкубатора, 
уз квалитетну стручну подршку и еду-
кацију особља, као и редован сервис и 
одржавање.

Циљ акције је да се свим породилиш-
тима у Србији обезбеде средства за ку-
повину опреме неопходне за пружање 
животне подршке новорођеним бебама, 
а пре свега столова за оживљавање жи-
вотно угрожене новорођенчади, сето-
ва за реанимацију, апарата за праћење 

срчане фреквенције и дисања животно 
угрожене новорођенчади, лампи за ле-
чење жутице , инфузионе пумпе, пулс-
них оксиометара, неонаталних респи-
ратора, односно вештачких плућа за 
новорођенчад  и остале пропратне оп-
реме.

„Битка за бебе“ је покренута 2012. го-
дине и која је због изузетног успеха за-
служила је статус најуспешније хумани-
тарне акције свих времена у Србији.

Електровојводина промовише акцију 
тако што је на ковертама уз рачун  за 
утрошену електричну енергију посла-
ла поруку уз број жиро рачуна на који 
могу да се изврше уплате,  свим својим 
купцима којих је близу милион. Такође 
порука да се борба за породилишта 
наставља, може се видети и у компа-
нијским новинама Електровојводине, 
екстерном сајту као и на ЛЕД екрану 
код дворишта пословне зграде Електро-
војводине окренутом према „ Меркато- ру“. Такође је послато Позивно писмо 

локалним самоуправама и привредним 
субјектима  за које је процењено да могу 
да се прикључе овој акцији. Одзив није 
изостао.

Такође, циљ ове акције је и да се поди-
гне свест становништва о неадекватној 
опремљености здравствених установа 
широм Србије медицинском опремом 
за негу беба. Поводом ове акције у Б92 
кажу да је једна битка завршена и једна 
победа изборена, али да битка мора да 
се настави.

- Пред нама је нова, још већа битка у 
којој се боримо за свако породилиште, 
за сваки нови живот, за сваку бебу. Да 
бисмо извојевали нову победу, потреб-
ни су нам добра воља и храброст, по-
требно је да сви станемо иза истог циља 
и уложимо сваки напор како бисмо ге-
нерацијама које долазе омогућили да 
живе достојним животом. Хероји не 
могу сами и зато смо сада сви до јед-
ног позвани за њих да се боримо. Ово је 
битка за све храбре људе! Ово је битка 
за живот! Ово је битка за бебе!

Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У АКЦИЈИ „БИТКА ЗА ПОРОДИЛИШТА“

Пред нама је нова, још већа битка у којој се боримо за сваки нови живот, за сваку 
бебу, кажу у Б92. Електровојводина промовише акцију на територији војводине 
тако што је на коверту уз рачун за утрошену електричну енергију послала поруку уз 
број жиро рачуна на који могу да се изврше уплате,  свим својим купцима којих је 
близу милион

Опремљенија породилишта
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Половином јула делегација Елек-
тропривреде Казахстана по-
сетила је Електровојводину. 

Уводни састанак одржан је  у сали за 
састанке на 7. спрату, а госте су  до-
чекали Павел Зима, директор Дирек-
ције за управљање и Звездан Крунић, 
руководилац Службе за планирање и 
анализу погона. Директор Зима је на 
самом почетку упознао госте са систе-
мом Електровојводине, напоменувши 
да у нашој компанији има 61 трафоста-
ница 110/х kV у 7 огранака, од којих је 
56 са даљинским управљањем, као и да 
од укупног брoja ТС само је још неко-
лико станица 110/x kV без  даљинског 
управљања, односно SCADA система. 
Гости су највише били заитересовани 
за посету Диспечерском центру, с об-
зиром на то да долазе из контролног 
центра Електропривреде Казахстана, 
односно да обављају послове операте-
ра. Након уводног састанка, разговор је 
настављен у ДДЦ ЕВ, где им је највише 
пажње заокупио волдисплеј, којим су 
били видно одушевљени. За зидни дис-
плеј је најважније напоменути да му је 
примарна намена да се користи као ди-
намичка синоптичка табла. Овај видео 
медиј ажурира се из два SCADA систе-

ма. Сваки од 7 огранака у оквиру Елек-
тровојводинe, има свој Диспечерски 
центар, где је инсталиран SCADA сис-
тем. DMS прозор се састоји из SCADA 
система и алата. Гостима је објашњено 
да се из Диспечерског центра обавља 
мониторинг, односно надгледање, а уп-
рављање је из Регионалног дипечерског 
центра. Информације везане за дисплеј 
дао је делегацији Звездан Крунић који 
им је између осталог представио пла-
нове за опремање диспечерских цен-
тара у огранцима, упознао их са функ-
ционисањем  диспечерских центара и 
радом диспечера. Крунић је објаснио 
да је у смени увек један диспечер, да 
осим што се води књига евиденције, 
све се снима и бележи, укључујући и 
телефонске разговоре. Гостима из Ка-
захстана је показано како оператери 
могу да  посматрају дешавања на свим 
трафостаницама  у исто време на је-
динственом екрану. Користи се диги-
тални систем радио веза и утврђује се 
позиција одређених мобилних радио 
уређаја. Свака трафостаница има ка-
мере, а остатак је покривен сензорима, 
тако да су надгледана у сваком момен-
ту. У случају непредвиђених ситуација, 
постоји алармни систем који се акти-

вира уколико се нешто дешава у тра-
фостаници.

Једно од питања гостију било је ве-
зано и за крађу електричне енергије, 
с обзиром на то да је то проблем са 
којим се и сами суочавају и који је дос-
тигао још веће размере, а одражава се 
и на крађу трансформатора. 

Следећа тема разговора била је за-
пошљавање диспечера. Госте су за-
нимали критеријуми приликом запо-
шљавања, трајање тренинга, односно 
периода обуке, док не буду спремни 
за производни процес. Звездан Кру-
нић је објаснио да то мора бити човек 
који има претходног искуства у овом 
послу, ко познаје систем и трафоста-
нице, особа која борави у центрима, 
барем 6 месеци, док не почне да ради. 
– Да би почео да ради у Диспечерском 
центру мора да се обучи за све алате, 
међу којима су DMS и SCADA – рекао 
је Крунић. 

Након упознавања са синоптичком 
таблом, делегација из Казахстана је са 
домаћинима обишла Регионални Ди-
спечерски центар Огранка ЕД „Нови 
Сад“, где су добили информације о уп-
рављању системом.

И. М.

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ КАЗАХСТАНА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Највеће интересовање гости из Казахстана показали за Дистрибутивни диспечерски 
центар Електровојводине и WALL DISPLAY најновије технологије

Управљање у првом плану

Гости из Казахстана у Дистрибутивном диспечерском центру Електровојводине
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Нови интени сајт Електровојводи-
не је пуштен у употревбу пово-
дом обележавања Дана ЕВ и 55 

година од оснивања Електровојводине, 
28. јуна. Направљен је по савременијим 
дизајнерским и информатичко-техно-
лошким стандардима, тако да се оче-
кује добар пријем и олакшан приступ 
информацијама корисника. Нова  ин-
тернет презентација је израђена у  Цен-
тару за информатику и телекомуника-
ције, аутор је водећи информатичар 2, 
Марије Ердељан. 

- Израда сајта Електровојводине је ус-
пешно завршена. Сајт је у целини кор-
поративан, информативан и савремен. 
Што се тиче административног дела, он 
омогућава руковођење свим странама 
на брз и директан начин и администра-
цији омогућава брзо и флексибилно ру-
ковање, као и даље креирање и импле-

ментацију нових апликација – истиче 
Марија Ердељан, креаторка новог сајта.

У односу на претходну интерну пре-
зентацију која је била садржајно та-
кође квалитетна, нова презентација је 
употпуњена и садржаји су много боље 
и прегледније распоређени по припа-
дајућим деловима нове интерне веб 
презентације. На новој презентацији 
се, такође, може видети и датум по-
следње измене чланка као и број пре-
гледа одређеног документа који је по-
стављен. Нова организација главних 
делова презентације на вести из струке, 
технички стручни савет, одлуке, про-
цедуре и упутства система квалитета, 
доприноси бољој прегледности и омо-
гућава кориснику једноставније прона-
лажење потребног документа. 

Интерна веб презентација је до-
била нови и савремен дизајн и по-

ред већ постојећег садржаја уведени 
су и нове апикације: Јавне набавке, 
Судски предмети, Инвестиције, Уп-
рављање документима, Електрон-
ска писарница за Управу, Електрон-
ска писарница ЕД „Нови Сад“, Тотал 
Обсервер, ПДВ евиденција, ОММ 
ормани мерног места, Плата и ЦМГ 
телефонски именик. Измењен је и 
део у коме се налази лист Електро-
војводина где се сада може погледа-
ти кратак садржај изабраног броја, 
такође више нема компресоване да-
тотеке листа из разлога њене вели-
чине односно веома мале разлике у 
мегабајтима између zip i pdf верзије 
новина. Корисни делови презента-
ције су  и даље ту тако да се може 
у делу сајта о квалитету прочитати 
или преузети жељено упутство или 
процедура. На доњем делу сајта се 
у левом углу могу видети промене у 
делу „најновије на сајту“. Веза пре-
ма Синдикалној организацији Елек-
тровојводине се налази у доњем делу 
презентације у делу Интерни лин-
кови. Такође у доњем делу сајта у 
одељку Линкови линк ка екстерном 
сајту ЕПС-а и одабране интернет 
презентације везане за енергетски 
сектор: ЕПС, ЕПСТУРС, Лист kWh, 
Министарство енергетике, развоја 
и заштите животне средине, Елек-
тромреже Србије, Агенција за енер-
гетику Србије, Агенција за енергет-
ску ефикасност Србије и Алијанса 
за штедњу енергије. У доњем десном 
углу су корисни линкови према ос-
талим привредним друштвима која 
се налазе у саставу ЕПС-а. Галерија 
фотографија је такође измењена и 
осавремењена, тако да је сада пре-
гледнија и једноставнија и за саму 
администрацију. 

Све начињене промене и увођење 
нових апликација омогућавају лак-
ши, бржи и прегледнији приступ ко-
рисницима и чине саму презента-
цију прегледнијом и једноставнијом 
за коришћење од досадашње. 

В. Ог.

У УПОТРЕБИ НОВИ ИНТЕРНИ САЈТ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Стављањем у употребу нове интерне веб презентације Електровојводине 
корисници су поред новог и савременог дизајна добили и нове апликације које уз 
постојећи садржај употпуњују изглед новог сајта

Лакше до корисних информација
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почетна страница новог сајта
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Сања Крнета је рођена 08.04.1988. 
године у Шибенику. У Сомбо-
ру који је и данас веже за поро-

дицу и пријатеље завршила је основну 
и средњу школу.  -Љубав према еконо-
мији наследила сам од оца уз кога сам 
од малена заволела табеле и бројеве, 
тако да нисам имала дилему шта ће ми 
бити животно опредељење - рекла нам 
је Сања. Љубав према економији прене-
ла се и на млађу сестру која је тренутно 
студент економије, па у њиховој поро-
дици начешће доминирају економске 
теме, иако је мама љубитељ медицинске 
струке. 

У Сомбору је 2006. године завршава 
Средњу економску школу, смер финан-
сијски техничар. Жеља и љубав према 
економији доводе је у Нови Сад, где је 
2011. године завршава Економски фа-
култет на смеру финансије, банкарство 
и осигурање са просечном оценом 9,86 
и тако стекла звање мастер економи-
сте. 

Током студија економије које су оду-
век биле предмет њеног интересовања, 
математичко – аналитичке способно-
сти и рачуноводство били су присутни 
у њеном фокусу интересовања, али фи-

нансије и банкарство били су предме-
ти којима је посветила највећу пажњу. 
Сања је током студија учествовала у 
различитим програмима стручне прак-
се где је имала прилику да се упозна са 
системом рада приватног и државног 
сектора у областима банкарства и фи-
нансија, што јој је приликом аплици-
рања за посао било од велике користи.   

Пре него што је био затворен кон-
курс „110 најбољих“  радила је као са-
радник у настави. Након тестирања и 
позива на разговор за приправника у 
ПД „Електровојводина“ разлог прихва-
тања оваквог позива био је мотивисан 
жељом за стицањем практичног иску-
ства и упознавањем система функцио-
нисања, једног тако великог, привред-
но и економски значајног Привредног 
друшва као што је Електровојводина.

 – Стварно је велико задовољство и 
успех добити прилику, да убрзо након 
завршеног факултета, своје прво прак-
тично радно искуство стичете у фирми 
као што је Електровојводина – рекла 
нам је Сања Крнета.

Својим приправничким радом од го-
дину дана и знањем које је стекла у том 
периоду веома је задовољна. За знање 

које је стицала током приправничког 
стажа заслужени су њени непосредни 
руководиоци, а поготово менторка Је-
лена Пережа која јој је несебично зајед-
но са другим колегама пружала стручну  
помоћ и укључивала је у све конкретне 
и одговорне пословне задатке у оквиру 
надлежног сектора. 

Садашњи радни статус на неодређе-
но време, као и сваком младом човеку у 
данашње време, од великог јој је значаја 
у животу, али и велика одговорност и 
обавеза да своје пословне обавезе извр-
шава на најбољи начин, а уз то и допри-
несе даљем развоју и напредовању пре-
дузећа. 

Сања је запослена у Сектору за еко-
номско – финансијске послове у ЕД 
„Нови Сад“, у Служби економских по-
слова, у Одељењу плана и анализе. 
Својим радом и местом веома је задо-
вољна јер су јој послови доста дина-
мични и разноврсни а уз то захтевају 
аналитички начин размишљања и до-
звољавају креативност у проналажењу 
решења различитих проблема. Послови 
које обавља усмерени су на посао у ПД 
„Електровојводина “ јер као што и сама 
каже потребан је дужи временски пери-
од да се овако велики систем у потпу-
ности упозна и савлада са свих аспека-
та. Прилику која јој се пружила жели да 
искористи тако што ће у што већој мери 
да савлада и научи све што је битно за 
њено напредовање и усавршавање када 
је економска струка у питању. 

Након напорног радног дана, своје 
слободно време Сања користи квали-
тетно бавећи се различитим активнос-
тима. Предност увек даје дружењу са 
породицом и пријатељима, док поред 
тога воли и да погледа добар филм у би-
оскопу или да прочита неку занимљи-
ву књигу. Поред дружења, биоскопа и 
по неке књиге када год има времена, 
Сања ужива када се окупи њена екипа 
са којом воли и ужива да рекреативно 
одигра и по коју партију баскета након 
које када резултат буде задовољавајући 
одлази одморна и спремна за нови дан, 
и нова сазнања.

М. К.

САЊА КРНЕТА, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ЕД „НОВИ САД“

Дипломирани економиста Сања Крнета о мотивима пријављивања на конкурс 
ЕПС-а “110 најбољих” , искуствима из времена приправничког рада у ЕД “Нови Сад” 
где је сада запослена на неодређено време и плановима за будућност 

Жеља за новим знањима

Подмладак Електровојводине: Сања Крнета
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У протеклом периоду Синдикат 
Електровојводине интензивно је 
учествовао у разговорима у вези 

са потписивањем Уговора између но-
вог Привредног друштва „ЕПС Снаб-
девање“  и ПД Електровојводина. Том 
приликом синдикалци су захтевали да 
Електровојводина буде равноправна 
страна приликом закључивања уговора 
у складу са Законом о облигационим од-
носима. Уз то, тражено је и да се уваже 
предлози Синдиката и заштите интере-
си запослених као и будући економско 
финансијски положај  наше компаније 
и осталих привредних друштава. О овој 
теми ће бити више речи у наредном 
периоду, када се очекују и конкретни 
предлози али и промене у пракси.

Још један задатак Синдиката „Елек-
тровојводине“ биће реализован овог 
лета. То је превенција радне инвалид-
нопсти и рехабилитација запослених. 
Током септембра планиран је одмор 
радника у Рафаиловићима у Црној Гори 
и у мађарској бањи Морахалом ради 
превенције радне инвалидности. А у 
оквиру програма рехабилитације поје-
динцима је омогућен боравак у Кањи-
жи и Бањи Јунаковић. У октобру ће 
они којима је потребна рехабилитација 
моћи да посете Нишку и Бању Ковиља-

чу. Ове године око 450 запослених ће ис-
користити ова права која им припадају 
у складу са Колективним уговором.

Најбољи спортисти из Електровојво-
дине ће у септембру представљати 
дистрибутере на „Радничко спортским 
играма“ запослених у Електропривреди 
Србије. Подсећамо да је на претходним 
спортским сусретима радника дистри-
бутивне делатности Србије, одржаном 
средином јуна, својеврсни рекорд по-
стигла мушка екипа  Електровојводи-
не у стоном тенису. Двадесет први пут 
узастопно освојили су прво место, што 
изазива велико поштовање и заслужује 

да буде упамћено. Не треба заборави-
ти ни екипе у пењању на стуб, малом 
фудбалу, женском стоном тенису, ко-
шарци као и екипу конопаша које су ос-
војиле трећа места.    

Заштита здравља и превентива ин-
валидности на раду је још један у низу 
приоритета синдиката Електровојво-
дине. С тим у вези у току је систематски 
преглед запослених. Уз велику подрш-
ку и учешће пословодства Друштва 
организовани су општи здравствени 
и специјалистички  лекарски прегле-
ди. Систематски су анализирани вид, 
слух, а урађена су и кардиолошка ис-
питивања, снимање плућа уз ултраз-
вучни преглед унутрашњих органа. 
До краја године дијагностичка испи-
тивања  заказана су и за колегинице. 
Такође, овде напомињемо да у Елек-
тровојводини постоји Фонд солидар-
ности који је свима на располагању. 
Средства из фонда се користе у слу-
чајевима болести и тада се новцем 
дотирају скупа снимања и операције 
радника и чланова њихове уже поро-
дице. Све што треба је да уз пропи-
сану документацију Фонда од лекара 
специјалисте донесу упут са пратећом 
документацијом што верификује Ко-
мисија Фонда. Предност је у скраћи-
вању процедуре на свега неколико 
дана чиме се добија на ефикасности у 
лечењу. Без обзира на процедуру, сви 
захтеви се увек разматрају.

M. J.

СИНДИКАТ КАО АКТИВАН И РАВНОПРАВАН УЧЕСНИК У ПРЕГОВОРИМА ЗА СИГУРАН СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ

Наша компанија требало би да буде равноправна у договорима са новоформираним 
„ЕПС Снабдевањем“ јер се ради о њеној будућности, кажу у синдикату

Запослени не треба да брину
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Традиционално прва екипа стонотенисера

Екипа пењача Електровојводине
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Два значајна датума обележила 
је Електровојводина 28. јуна. 
Прошло је 55 година од осни-

вања нашег предузећа и две деценије 
постојања Удружења пензионера. 

Том приликом одржана је свечана 
седница Скупштине пензионера која је 
била и повод за сусрете старих прија-
теља  и њихових претпостављених који 
су обављали функцију директора у том 
дугом периоду. 

Председница Скупштине гранске 
организације пензионисаних радни-
ка Електровојводине,  Косана Мар-
ков, желела је да сећање на радни век  
почне цитатом из кљиге „Мостови“ 
Иве Андрића, које је читала глумица 
Српског Народног Позоришта, Тијана 
Максимовић. – То је био леп основ да 
почнем и ја причу о електровојвођан-
ским мостовима  које званично гради-
мо већ 55 година – објаснила је госпођа 
Марков. Потом је посебно поздравила 
директора Друштва Срђана Круже-
вића, саветницу Јелену Стојановић као 
и директора дирекције за корпоратив-
не послове, Синишу Пушкара који по-
мажући  пензионерима од оснивања 

њиховог удружења гради ту непрекид-
ну нит. 

Захваљујући на свему што су уради-
ли за Друштво, директор Кружевић 
је истакао да му је приоритет да очува 
оно што су пензионери стварали про-
теклих 55 година.  – Овај јубулеј треба 
да одзвања у ушима свих грађана Ср-
бије, иако је остао у сенци актуелних 
политичких дешавања од којих зависи 
судбина наше земље. Али то не значи да 
нећемо показати ко смо и шта значимо -  
рекао је директор Кружевић. -  Просла-

ва којом ћемо обележити пет и по деце-
нија постојања Електровојводине биће 
одржана на јесен. А оно што истичем је 
да је Електровојводина најбоље преду-
зеће у саставу ЕПС-а и већ двадесет го-
дина водеће Друштво у Електропривре-
ди Србије. Наше предузеће наставља да 
ради оно што најбоље уме, да снабдева 
грађане Војводине електричном енер-
гијом, да са општинама и градовима 
улаже у инфраструктуру и запошљава 
младе људе дајући им шансу да стекну 
породицу и очувају све оно што су не-
кадашњи радници улагали у Електро-
војводину -  истакао је Срђан Круже-
вић.

Свечана седница Скупштине пензи-
онисаних радника Електровојводине 
завршена је предајом тотема на којем 
светли 10 имена директора нашег пре-
дузећа од његовог постанка. Ово обе-
лежје симболично приказује љихову 
везу са предузећем јер их спајају две 
елипсе зелене и плаве боје које показују  
бесконачност јер, како је рекла Косана 
Марков - Електровојводина има своју 
будућност и ми верујемо у њу.

М. Ј.

СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПЕНЗИОНЕРА

Јубилеј Електровојводине пензионери обележили свечаном седницом Скупштине свог 
удружења које постоји већ двадесет година, а Управи Друштва поклонили спомен-
облежје на којем светле имена десет директора Ев који су на њеном челу  провели део 
свог радног века

Електровојвођански мостови
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директор Друштва на свечаној седници Скупштине пензионера

Косана Марков

l Почетна слова

Електровојводину најбоље илуструју 
почетна слова и како је објаснила 
председница Скупштине гранске 
организације пензионера, Косана 
Марков, то изгледа овако: Е – енергија, 
Л – лојалност, К – континуитет, Т – 
трајање, Р – радовање, О – оптимизам, 
В – вредност, Ј – јачина, Д – динамика, 
И – идеја, Н – нада, А – амбиција.

М. Ј.



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА24

Индустријска употреба полихло-
рованих бифенила (РСВ) је по-
чела у XX веку. Убрзо након тога, 

производња и употреба ове групе је-
дињења се ограничава, потом и потпу-
но забрањује, због токсичних својста-
ва по здравље и екос и многих примера 
контаминације. PCB се користи за мно-
ге производе, а у дистрибуцији елек-
тричне енергије - као адитив у транс-
форматорском уљу. 

Сагласно новим прописима и сту-
дијама у систему ЕПС-а, ПД је у оба-
вези да избаци из употребе опрему са 
PCB и сигурно је збрине. По идентифи-
кацији уређаја ТС 110 кV, 35 кV и кон-
дезаторских батерија контаминира-
них са PCB-ом или декларисаних PCB 
уређаја, Електровојводина је дефини-
сала Средњорочни програм замене 
опреме са PCB и реализацију Програ-
ма, до потпуне елиминације опреме са 

PCB. На основу анализа уља у ТС 110/х 
KV, утврђено је да они не садрже PCB. 
Највећи проблем су биле кондезаторске 
батерије (КБ), које су декларисани PCB 
уређаји, а налазиле су се на ТС 110/35 kV 
Суботица1 и ТС 110/35 kV Зрењанин1. 
Ове КБ су ван напона већ 20 година и до 
сада нису биле предузете одговарајуће 
активности да се оне елиминишу.

– Од увођења стандарда ISO14001, 
дошло је великих промена на плану 
заштите животне средине па је тако 
и проблем КБ са PCB решен. У Плану 
Друштва су  предвиђена средства за 
ову намену, а потом је ангажована фир-
ма која има дозволу за складиштење, 
транспорт и извоз овог опасног отпа-
да. У току марта 2013. године, у складу 
са уговором који је склопљен са фир-
мом „Miteco-Kneževac“ и најављеним 
транспортом (надлежном министар-
ству), према прописима, ове КБ су њи-

хови радници демонтирали и одложи-
ли у контејнере. У тим контејнерима ће 
бити извезене у иностранство на даљи 
третман (уништавање), јер у Србији не 
постоји адекватан третман. Тиме је ре-
шен вишедеценијски проблем опасног 
PCB отпада у КБ, сазнајемо од Душана 
Воргића, шефа Службе за заштиту жи-
вотне средине, при Дирекцији за кор-
поративне послове Управе Друштва.

По подацима нашег саговорника, 
овде није крај проблема са уређаји-
ма који садрже PCB, јер су они много 
већих размера него што се мислило. 
Анализе на ТС 35/х kV показале су да 
у шест ТС постоји присуство PCB нис-
ке концентрације и требало би, према 
плану ЕПС-а, да се преко IPA програма 
регулише њихов статус у току 2014. го-
дине. За трансформаторе 20 kV и 10 кV, 
којих има највише, тек треба да се ура-
ди инвентар а први кораци су урађени 
са 500+1000 китова за брзу проверу на 
PCB до 50 ppm. Позитивни узорци се 
шаљу у Институт „Никола Тесла“ у Бе-
оград на квантитативну анализу, након 
чега се, по добијању извештаја, посту-
па према упутству УП-ЕКС-05 (Упра-
вљање изолационим уљима). Циљ је да 
се до краја 2015. године заврше прегле-
ди свих ТС, на PCB, чиме би се испо-
штовао законски рок. 

– Трансформатори који садрже PCB 
би били означени према Правилнику, 
а ремонтне радионице би тачно зна-
ле шта им је чинити у таквим случаје-
вима. Овим би и запослени који раде 
били заштићени, користећи одгова-
рајућу заштитну опрему, а спречило 
би се даље контаминирање осталих 
ТС. Морала би се обезбедити одгова-
рајућа средства за ове активности јер 
без њих нема даљег рада и елимина-
ције трансформатора који су конта-
минирани са више од 500ppm PCB -  
истиче Воргић.

М. Ч. 

ПРОБЛЕМАТИКА УРЕЂАЈА КОНТАМИНИРАНИХ СА ПОЛИХЛОРОВАНИМ БИФЕНИЛИМА (PCB)

По прописима о обавези избацивања из употребе и сигурном збрињавању опреме 
са штетним полихлорованим бифенилима, припремљена прва пошиљка контејнера 
- за њено уништавање у иностранству

Решен проблем PCB 
кондензаторских батеријаЕК
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Душан Воргић, шеф Службе за заштиту животне средине 
Сектора за квалитет и заштиту
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Америчка компанија “Тесла мо-
торс”, која производи аутомоби-
ле на електрични погон, планира 

да до краја јуна 2013. утростручи број 
станица за брзо пуњење својих аутомо-
била. Ова компанија у последње време 
бележи велики тржишни успех, и успе-
ла је да девет година пре рока исплати 
зајам који је узела од Владе САД.

Споменути план значи да ће власни-
ци “Тесла” аутомобила моћи бесплатно 
да напуне батерије у некој од десети-
на станица које ће бити изграђене ши-
ром САД. Уколико се све буде одвијало 
према плану, мрежа ће до 2015. године 
бити проширена на преко 100 станица 
за пуњење. “Тесла моторс” је за своје 
станице развио нову технологију брзог 
пуњења (supercharging), која је са 120 
кW снаге скоро 20 пута бржа од кон-
курентских решења. Помоћу ове тех-
нологије се време потребно за пуњење 
батерије смањује за 30%, па је могуће 
напунити пола капацитета батерије за 
само 20 минута.

Тренутно у САД постоји укупно де-
вет станица за пуњење батерија “Тесла” 
аутомобила електричном енергијом. 
Шест се налази у Калифорнији, док је 
3 смештено између Бостона и Вашинг-
тона. Дакле, већ сада је ове електри-

чне аутомобиле могуће возити на ду-
жим релацијама. Када мрежа станица 
за пуњење достигне број 100, у “Тесли” 
тврде да ће се њиховим аутомобилима 
моћи безбрижно путовати од Калифор-
није до Њујорка.

Као иновација, повећање броја ста-
ница за пуњење електричних аутомо-
била и њихово технолошко унапређење 
је веома значајно. Овај потез “Тесла 
моторс”-а би могао да буде почетак ре-
волуције кад је реч о употреби алтер-
нативних горива за погон аутомобила. 
Посебно зато што је реч о електрич-
ним аутомобилима који до дан-данас, 
после небројено много покушаја, ипак 
нису успели да постану масовна појава 

на путевима. Да ли ће се “Теслин” план 
остварити? Да ли ћемо заиста бити све-
доци “електричне револуције” у све-
ту аутомобила? На одговор, како сада 
стоје ствари – нећемо дуго чекати.

Приредио: Милош Васин

ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛИ СВЕ МАСОВНИЈА ПОЈАВА НА ПУТЕВИМА

Након вишедеценијских неуспешних покушаја да електрични аутомобили постану 
масовна појава на путевима, чини се да је чекању дошао крај. тако бар тврде челници 
„тесла моторс“-а, познате и све успешније америчке компаније за производњу 
електромобила

Електрична револуција
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l Луксузна Лимузина “модеЛ с”

Како би се што боље искористиле нове станице за пуњење, навигациони системи у 
возилима ће бити програмирани да, током пута, пружају прецизне информације о 
њиховим локацијама. “Тесла моторс” тренутно производи луксузну лимузину “Модел 
С” која у својој најснажнијој верзији има аутономију од максималних 483 км. Реч је о 
моделу са батеријом од 85 kWh, а продаје се и слабији модел са батеријом од 60 кWх 
и нешто мањом аутономијом. “Тесла Модел С” има почетну цену од 62.400 долара, али 
ће се, према речима шефа компаније Елона Муска  ускоро у продаји наћи и мањи - 
приступачнији модел.

М. В.

Станица за пуњење електричних аутомобила
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главни утисак који је обележио 
“ЕXIТ 2013”, поред ексклузивних 
наступа светских звезда на глав-

ној бини и Денс арени, јесу позитивни, 
насмејани људи и невероватна количи-
на позитивне енергије која је обузела 
посетиоце, али и извођаче који су у су-
перлативима говорили о јединственој 
атмосфери која је владала на Тврђави.

Душан Ковачевић, председник Упра-
вног одбора “ЕXIТ”  фестивала изјавио 
је да је овогодишње издање фестивала 
„ЕXIТ  2013“ доживео успех изнад оче-
кивања.  -Са свих страна добијамо вео-
ма позитивне критике, и сви, извођачи, 
медији и публика су јединствени у ста-
ву да смо присуствовали једном од нај-
бољих издања фестивала до сада. По-
себно смо поносни на чињеницу да је 
лајтмотив фестивала била срећа и ос-
мех на лицима људи, што је од “ЕXIТ”а 
направило својеврсну оазу позитив-
не енергије и пробуђеног оптимизма – 
каже Ковачевић.

Мејн Стејџ је ове године био обе-
лежен присуством пет икона алтер-
нативне културе - Снуп Дог (Snoop 
Dogg), Продиџи (The Prodigy), Том 
Јорк и Флеа као Атомс фор Пис (Thom 
Yorke i Fleа kao Atoms for Peace), Ник 
Кејв и група Бед Сидс (Nick Cave sa The 
Bad Seeds) и Нил Роџерс и група Шик 
(Nile Rodgersa i Chic). Денс арена је ове 
године привукла рекордан број фано-
ва електронске музике, па је од самог 
отварања и незаборавног шоуа који је 

приредио Фетбој слим (Fatboy Slim), 
атмосфера бивала све усијанија, а по-
себна прича је био наступ најпозна-
тијег ди-џеја на свету, Дејвида Гете 
(David Guettа). Огромно интересо-
вање за његов наступ резултирало је 
обарањем рекорда посећености Денс 
арене, па је око 25.000 људи неумор-
но пратило његов темпо. Фјужн бина 
угостила је највеће регионалне и до-
маће бендове, уз појачање које су чи-
нили Делајла (Delilah) и Пронг (Prong). 
Посебно треба истаћи и да су све оста-

ле фестивалске бине имале своју број-
ну публику све до раних јутарњих сати 
- од Рифс&Битс, Урбан баг, Латино и 
Реге стејџа, до Сајлент диска, Радио Ас 
фм, Хепи Нови Сад, Диско зоне, ОТПе-
вај караоке и Гаиа Експеримент тренс 
бине. Музичка разноврсност и шаро-
ликост бина је управо једна од највред-
нијих одлика а публика је то итекако 
знала да препозна. 

Овогодишње издање „ЕXIТ- а“ пону-
дило је публици много више од само 
музичког програма, отварајући бројне 
теме од изузетног друштвеног значаја. 
Одато је признање једном од највећих 
научника и проналазача у историји, 
бриљантном Николи Тесли, чије име 
је понела главна бина, али и Теслино 
ћоше, конципирано по узору на чуве-
ни Тесла корнер у Њујорку, у оквиру 
кога су посетоци имали могућност ин-
терактивног учешћа у разним експери-
ментима и огледима. 

Током наредних месеци сабираће се 
утисци, одбројавајући дане који нас 
деле до наставка револуције и наред-
ног фестивалског издања.

Приредила: А. Ж.

ОВОГОДИШЊИ “ЕXIТ” ОБОРИО СВЕ РЕКОРДЕ

Овогодишње издање “ЕXIт” фестивала остаће упамћено као најуспешније у његовој 
историји. Остварена посета од око 200.000, што је историјски максимум и пораст од 
чак 40% у односу на прошлу годину

Позитивна енергија
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- Највећа посета у историји фестивала - око 200.000 посетилаца.

- За време наступа Продиџија, оборен је рекорд посете главној бини  фестивала са 
преко 35.000 људи.

- Оборени су рекорди посете Денс арени, са преко 20.000 посетилаца за време 
наступа Фетбој слим-а, и око 25.000 за време Дејвида Гете.

Продато је и највише једнодневних улазница у историји фестивала, а остварена је и 
рекордна брзина уласка на исти, јер је преко 300 људи у минути пролазило капије 
Тврђаве.

А. Ж.

Препуна Денс арена
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Један од најпознатијих светских про-
налазача и научника у области физи-
ке, електротехнике и радиотехнике 

рођен је 10. јула 1856. године у Смиљану, 
Војна граница, тадашња Аустрија а да-
нас Репиблика Хрватска. Може се рећи 
да је Никола Тесла човек који је учи-
нио енергију доступном на свакој тачки 
Земљине кугле. Амерички научник срп-
ског порекла, највише је допринео науци 
и технолошком прогресу света, и то као 
проналазач обртног магнетног поља, ин-
дукционог мотора, полифазне наизме-
ничне струје, генератора и комплетног 
система производње и дистрибуције 
електричне енергије.  

Основну школу похађао је у Смиљану 
и Госпићу, а Реалну гимназију такође у 
Госпићу. Високу Реалну гимназију завр-
шио је у Карловцу 1873. године. Од 1875. 
до 1878. године студира на Политех-
ничкој школи у Грацу, а 1880. године упи-
сује студије филозофије природе на Уни-
верзитету у Прагу. Никола Тесла је 1884. 
године дошао у Америку, Њујорк, где се 
запослио у компанији код Томаса Едисо-
на где је најкомпликованије проблеме ре-
шавао веома брзо и успешно. 

Његови најзначајнији проналасци су 
полифазни систем, обртно магнетско 
поље, асинхрони мотор, синхрони мо-
тор и Теслин трансформатор. Такође, 
открио је један од начина за генери-
сање високофреквентне струје, дао је 
значајан допринос у преносу и модула-
цији радио-сигнала, открио је патенте 
за пратеће уређаје, прекидаче кола, кон-
дензаторе и слично. Својим системом че-
тири кола у резонанци показао да су ан-
тена, уземљење и резонанца три елемента 
која мора да поседује сваки предајник и 
пријемник за бежичну телеграфију чиме 
је открио пут ка модерном радију. Његов 
систем наизменичних струја је омогућио 
знатно лакши и ефикаснији пренос елек-
тричне енергије на даљину. Био је кључ-
ни човек на изградњи прве хидроцентра-
ле на Нијагариним водопадима.

Једини је Србин по коме је названа јед-
на међународна јединица мере, јединица 
мере за густину магнетног флукса - Тесла. 

По њему је јединица међународног СИ 
система добила назив — мера за магнет-
ну индукцију „тесла“. Тесла је конструис-
ао генератор струја високефреквенције и 
напона, данас познат као „Теслин транс-
форматор“, трансформатор без језгра, 
Теслину завојницу, или Теслин калем. 

Дан рођења великог научника у Фила-
делфији се већ пет година слави као дан 
града, а ове године биће обележен науч-
ном конференцијом која ће окупити свет-

ски значајне познаваоце Теслиног дела. И 
канадски град Нијагара од прошле годи-
не обележава овај дан као Дан Николе Те-
сле. 

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

М. К.

ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Ове године обележава се 157 година од рођења Николе тесле. Од 2010. године 
у Србији теслин рођендан почео да се обележава као национални Дан науке, а 
обележава се и широм света – од панчевачког села Јабука и Земуна преко Прага, 
Братиславе па све до Чикага, Филаделфије, Бразилије и Њујорка

Геније електротехнике

Никола Тесла
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