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Време у коме живимо и радимо намеће нам, поред одговорности и брзину у раду и одлучивању. У јулу је у електродистрибу-
тивним привредним друштвима текла жива активност у вези са почетком рада новоформираног привредног друштва „ЕПС 
Снабдевање“, које од јула наплаћује електричну енергију од купаца. Почетком августа, Електровојводина је на време припре-
мила све што је било потребно за плаћање јулског рачуна и заосталог дуга као и решавања питања преплате. Потом, посред-
ством медија, Електровојводина је обавестила купце о новонасталим променама у вези са плаћањем утрошене електричне 
енергије, уз објашњење да ће бити појачан рад служби за наплату у свим огранцима, како би се изашло у сусрет захтевима 
купаца. Пошто је Електровојводина урадила све на време, гужви и редова на наплатним местима готово није било. 

Такође, у циљу подизања квалитета својих услуга на виши ниво а тиме и повећања задовољства купаца, директор Друштва 
Срђан Кружевић, са сарадницима, у неколико наврата, посетио је наплатна места и разговарао са купцима о њиховим про-
блемима и недоумицама у вези са плаћањем утрошене електричне енергије. У тим непосредним контактима са купцима 
доминирала су питања и нејасноће у вези са плаћањем дуга или регулисања преплате, а које су настале као последица фор-
мирања новог привредног друштва „ЕПС Снабдевање“. Овакви непосредни контакти ће бити настављени и у будуће, а по 
изјавама присутних купаца, постоје само похвале за овакву непосредну комуникацију. 

Поред настојања да се унапреде односи с купцима, Електровојводина наставља одговорно и у другим областима свог по-
словања: високом степену реализације ремоната, пажљивом и планском улагању у инвестирање нових електроенергетских 
објеката и нових технологија, борби против крађе електричне енергије и уништења електроенергетске опреме, смањењу гу-
битака у мрежи...

Такође, у првом полугодишту ове године, исказан је позитиван резултат пословања од око 600 милиона динара. Када се то 
упореди са истим периодом прошле године, забележен је значајан позитиван помак у пословању. Овакав позитиван резултат 
постигнут је захваљујући, пре свега, преданом раду свих запослених. Очекује се да се позитиван тренд пословања Електро-
војводине настави и да се ова пословна година  заврши са добитком. 

Мирко Шијан

Напредак у пословању

Попуст од 5% довољан мотив за редовно плаћање
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СА СЕДНИЦЕ УпРАвНОг ОДБОРА Јп ЕпС 

Чланови Управног одбора Јавног 
предузећа „Електропривреда Ср-
бије“ , половином августа, на се-

дници коју је водио др Аца Марковић, 
председник УО ЈП ЕПС, усвојили су Го-
дишњи програм о изменама и допуна-
ма годишњег програма пословања ЈП 
ЕПС и зависних привредних друштава 
за 2013. годину, као и Годишњи програм 
пословања ПД „ЕПС Снабдевање“. На 
седници којој је присуствовао и Дејан 
Трифуновић, помоћник министра 
енергетике, развоја и заштите живот-
не средине, усвојени су и плански акти 
јавних предузећа на Косову и Метохији 
за 2013. годину. Овим одлукама усвоје-

ни су практично ребаланси годишњих 
програма пословања у целом систему 
ЕПС-а за ову годину. 

Како је објаснио Александар Сурла, 
директор Дирекције ЕПС-а за економ-
ско-финансијске послове, у овом ре-
балансу приходи су увећани за 21 ми-
лијарду динара, док су расходи остали 
на истом нивоу као у провобитном 
ГПП. Он је рекао да је недостатак у нов-
чаним токовима у претходном ГПП од 
50 милијарди динара у новоусвојеном 
ребaлансу смањен на шест милијарди 
динара. 

- Раније планирани негативан нето 
резултат за 2013. годину од 21,5 ми-

лијарди динара према усвојеним изме-
нама биће 0,8 милијарди динара – рекао 
је Сурла. – У односу на првобитни ГПП 
усвојени ребаланс има много боље по-
словне резултате. 

Чланови УО ЕПС-а усвојили су од-
луку о критеријумима за образовање 
трансферних цена и одлуку о транс-
ферним ценама, а УО је упознат и са 
проблемима са којима се соучава ЈП 
ЕПС и зависна привредна друштва у 
вези са применом Закона о јавним на-
бавкама. Чланови УО су се сaгласили 
да је утврђивање мера за превазила-
жење проблема у примени овог закона 
од битног значаја за омогућавање редо-
вног процеса пословања и производње 
у ЈП ЕПС и ПД. 

Млађен Малешевић,  директор Ди-
рекције ЕПС-а за управљање и контро-
лу јавних набавки, обавестио је чланове 
УО ЕПС-а о састанку са челним људима 
Управе за јавне набавке и Комисије за 
заштиту права понуђача, који су вољ-
ни да помогу ЕПС-у како би се реши-
ли проблеми и закочене процедуре за-
вршиле што ефикасније. Малешевић је 
истакао и да је једно од могућих решења 
изузеће из Закона о јавним набакама за 
ПД која се баве тржишном делатношћу, 
односно где год су ПД изложена кон-
куренцији, уз усвајање Правилника о 
набавкама. Он је објаснио да је сличан 
принцип примењен у „Телекому Ср-
бија“, где је делатност мобилне телефо-
није изузета из јавних набавки, за раз-
лику од фиксне.

Приредио: М. Ш.

Усвојен ребаланс ГПП за 2013. 

EПС испунио све критеријуме 
надзорне провере
ЈП ЕПС је и ове године задовољио 

критеријуме 4. надзорне провере 
сертификационе куће TUV SUD 

чиме је потврђено функционисање сис-
тема менаџмента квалитетом и задр-
жан сертификат према захтевима стан-
дарда ISO 9001 који je ресертификован 
2011. године. Сертификациона кућа 

је, поред неколико препорука, изрази-
ла велико задовољство сарадњом, сте-
пеном унапређења и применом стал-
ног побољшања и исказала похвале за 
функционисање одређених процеса у 
ЈП ЕПС.

Иначе, ЈП ЕПС је први пут сертифи-
кован по овом стандарду 2008. године, 

а како правила сертификације налажу, 
следеће године се поново очекује ресер-
тификација и провера функционисања 
целокупног система менаџмента квали-
тетом која ће обухватити све пословне 
процесе ЈП ЕПС, каже се у саопштењу 
Послова  за односе с јавношћу ЕПС-а.

М. Ш.

Хидроелектрана „Ђердап 2“
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пУШТЕНА пОД НАпОН НОвА ТРАФОСТАНИЦА 35/20 Кw „АЛИБУНАР – МИНИ“

Почетком августа на конзуму 
Огранка ЕД „Панчево“ свечано 
је пуштена у рад трансформатор-

ска станица „Алибунар – мини“. Тра-
фостаницу је пустио у рад в.д. генерал-
ног директора Електропривреде Србије 
Александар Обрадовић у присуству 
домаћина, директора Електровојво-
дине Срђана Кружевића, представни-
ка општине Алибунар и представника 
привредних субјеката који ће бити при-
кључени на тај део електроенергетског 
система Електровојводине.

- Електровојводина у свој електрое-
нергетски систем сваке године улаже 
минимум три милијарде динара да би 
одржала постојећи квалитет својих ус-
луга које се односе на испоруку елек-
тричне енергије – рекао је директор 
Електровојводине Срђан Кружевић у 
Алибунару - Ово је само један у низу 
објеката у које је инвестирала Електро-
војводина ове године. Инвестиције за 
ову годину теку по плану у складу са 
планираном динамиком. Када је у пи-
тању конкретно ова трафостаница, она 
је оспособљена да прими у наш систем 
и сву електричну енергију произведену 
из обновљивих извора енергије, јер је, 
као што знате, у будућности план да се 
20% електричне енергије у Србији про-
изведе управо из обновљивих извора.

- Овакви објекти у које је уложила 
Електровојводина позитиван су пример 
и надам се да ће имати позитиван ути-
цај на развој привреде. Вредност овог 
објекта је тиме већа што је Електро-
војводина обезбедила средства у окви-
ру свог и планираног буџета – рекао је 
в.д. генералног директора Електропри-
вреде Србије Александар Обрадовић. – 
Ова трафостаница представља један од 
стубова развоја привреде Србије, јер се 
очекује да овакви објекти привуку стра-
не инвеститоре развојем и изградњом 
инфраструктуре потребне управо за 
довођење нових привредних субјеката. 
Да би се више инвестирало у електрое-

нергетику ЕПС мора да постане модер-
на и ефикасно организована компанија. 
Више од осам месеци спроводимо План 
реогрганизације који је усвојила и Вла-
да Србије, а следећи веома важан корак 
је корпоративизација Електропривреде 
Србије – рекао је в.д. генералног дирек-
тора ЕПС-а Александар Обрадовић.

Изградњом трафостанице „Алибу-
нар – мини“ у Алибунару настављен је 
процес унификације на 20 киловолтни 
ниво, чему тежи Електровојводина. Из-
градњом те трафостанице стекли су се 
услови за прелазак једног броја купаца 
на тај напонски ниво, али и за прикљу-
чење објекта за производњу електри-
чне енергије Биогас-energy у Иланџи 
на електроенергетски систем Електро-
војводине. Уз изградњу трафостанице 
„Алибунар-мини“ значајно је инвести-
рано и у средњенапонску мрежу. У мре-
жу је уложено близу 50 милиона дина-
ра, док је у изградњу нове трафостанице 
35/20 кV „Алибунар - мини“ уложено 
око 60 милиона динара не рачунајући 
уграђени аутотрансформатор 35/20 kV, 

10 MVA који је Електровојводина обез-
бедила из властитих резерви.

До средине августа планирано је и 
пуштање под напон реконструисаног 
извода Селеуш. Још пет таквих извода 
нивоа 20 kV биће припремљено у на-
редном периоду да се снабдевају елек-
тричном енергијом из ТС „Алибунар – 
мини“.

„Алибунар – мини“ обезбедиће виши 
ниво поузданости и сигурности снаб-
девања електричном енергијом купа-
ца, као и нови квалитет напона за све 
постојеће и очекиване нове купце елек-
тричне енергије. Истовремено, значај-
но ће бити смањени губици електри-
чне енергије у том делу дистрибутивног 
електроенергетског система.

У нову трафостаницу 35/20 kV „Али-
бунар – мини“ уграђена је најсавреме-
нија Сименсова опрема. Преко даљин-
ске станице и одговарајуће опреме 
испоручиоца „Михајло Пупин“ из Бе-
ограда укључена је у даљински систем 
управљања Електровојводине.

А. Ј. Р.

а
К

ТУЕЛ
Н

О

На конзуму Огранка Електродистрибуције „Панчево“, у Алибунару свечано пуштена у рад 
трафостаница „Алибунар – мини“. Укључењем у систем Електровојводине те трафостанице 
обезбеђује се виши ниво поузданости снабдевања постојећих и повећава капацитет 
мреже Електровојводине за укључење на мрежу нових купаца

Мр Александар Обрадовић, в. д. генералног директора ЕПС-а и Срђан Кружевић, 
директор Електровојводине пуштају у погон ТС „Алибунар – мини“

Стратешки објекат за развој 
привреде



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА6

М
ЕН

а
Џ

М
ЕН

Т САСТАНАК ИЗвРШНОг ОДБОРА ДИРЕКТОРА

У уводној речи директор Друштва 
Срђан Кружевић, на састанку 
одржаном 11. септембра у Но-

вом Саду, подсетио је да је протекли пе-
риод био обележен раздвајањем делат-

ности на Оператора дистрибутивног 
система и Јавног снабдевача, договори-
ма са ЕПС-ом око почетка рада „ЕПС 
Снабдевања“, потписивањем СЛА уго-
вора, што је морало бити правно регу-
лисано са централом ЕПС-а и новоос-
нованим привредним друштвом „ЕПС 
Снабдевање“. 

У вези са извесним нејасноћама код 
почетка рада „ЕПС Снабдевања“ а по-
водом наплате електричне енергије за 
јул и обавештењима које је Електро-
војводина доставила купцима за дуго-
вања за испоручену електричну енер-
гију, директор Кружевић је нагласио да 
је два дана узастопно боравио на нап-
латним местима ЕД „Нови Сад“, разго-
варајући са купцима. Констатовао је 
да на конзуму Електровојводине, тим 
поводом, није било гужви и непотреб-
них редова нити замерки упућених на 
рад служби за наплату, обзиром да је 
Електровојводина на време доставила 
купцима јасне поруке и потребна оба-
вештења у вези са тим. Такође је ис-
такао да су  најчешће примедбе купа-

ца биле то што нису у могућности да 
плаћање обављају електронским пу-
тем, што је требало да обезбеди ново-
формирано Привредно друштво. Ди-
ректор Друштва је, даље, нагласио да 

Електровојводина и даље задржава 
највиши степен наплате за испоруче-
ну електричну енергију. Директор је, 
даље, нагласио да до краја године, неће 
бити у потпуности реализован план 
јавних набавки, а радило се о набав-
ци теретних и теренских возила, као и 
алата за монтере, што ће бити реали-
зовано идуће године. Такође је напо-
менуо да постоји иницијатива за прек-
валификацијом запослених за профил 
монтера.

О стању губитака у дистрибутивној 
мрежи известио је Срето Палалић, ди-
ректор извршне функције за технички 
систем. Објаснио је како је текла кон-
трола мерних места, реализација пла-
на баждарења мерила купаца, као и ре-
ализација плана замене бројила. 

Према речима Драгана Бабића, ди-
ректора Дирекције за планирање и 
инвестиције, реализација инвестици-
ја у првих шест месеци је 27%, одржа-
вања 40%, а набавки укупно 32%. Он 
је истакао да је у оквиру  компаније за 
измештање мерних места и планско 

преузимање, до сада планирано 180 ми-
лиона динара. У првој половини године 
реализовано је 64 милиона.

О реализацији Плана одржавања из-
вестио је Павел Зима, директор Дирек-
ције за управљање. Он је говорио о реа-
лизацији плана одржавања у првих шест 
месеци ове године, реализацији плана 
ремоната као и о стању и функциони-
сању електроенергетског система. 

О остваривању Годишњег плана по-
словања известила је мр Драгица Фили-
повић, директор Дирекције за економ-
ско-финансијске послове. Представила 
је ГПП за период јануар-јуни 2013. го-
дине, као и биланс стања и биланс ус-
пеха. 

Извештај о ребалансу ГПП поднео је 
др Петар Загорчић, заменик директо-
ра Друштва и, при том, нагласио да је 
ребаланс ГПП последица раздвајања 
делатности. По његовим речима, реба-
ланс ће бити усвојен наредних недеља. 

Извештај о реализацији Плана јавних 
набавки дао је директор Центра за јавне 
набавке Бранко Ратковић. Констатовао 
је да за осам месеци ове године вред-
ност набавки  износи око 8,8 милијар-
ди динара, од тога уговорено је преко 
1,7 милијарди, а у поступку уговарања 
је набавка у вредности 3,3 милијарде 
динара. Истакао је, такође, да су у при-
преми тендери за два трансформатора 
110/x кV и тендер за заједничку набавку 
бројила са ЕПС-ом.

Напомене о раздвајању делатности 
и новим прописима дао је Синиша 
Пушкар, директор Дирекције за корпо-
ративне послове. Између осталог било 
је речи о повредама на раду и контро-
ли рада огранака са аспекта повреда на 
раду.

Директор Дирекције за трговину 
електричном енергијом мр Бранислав 
Радовић, присутне је обавестио о ак-
тивностима на издавању и наплати ра-
чуна за електричну енергију, степену 
наплате фактурисане реализације за 
август, активностима у септембру и ре-
програму старих дугова.

И. М.

У првој половини године Електровојводина остварила добит од 600 милиона 
динара и планира да ову пословну годину заврши, такође, са позитивним 
финансијским резултатом. Електровојводина успешно реализовала послове при 
раздвајању делатности Оператора дистрибутивног система и Јавног снабдевача

Одговорност у пословању

Састанак Извршног одбора директора
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Крађе делова опреме са електрое-
нергетских објеката су учестале и 
сваке године имамо значајан тр-

енд пораста како броја крађа тако и оби-
ма и величине штете. Значајне последи-
це крађа су изазивање опште опасности 
по живот и здравље људи, угрожавање 
погонске спремности система, угрожа-
вање околине и скраћивање времена 
употребе ЕЕО.

Последњи већи атак на објекте Елек-
тровојводине догодио се половином 
аугуста, истовремено на три трафоста-
нице у погону „Бачка Паланка“, када је 
украдено 250 метара бакарних провод-
ника и тиме доведено у питање редовно 
снабдевање купаца у општинама Бачка 
Паланка и Бачки Петровац. Полицијска 
управа Нови Сад саопштила је да су тим 
поводом ухапшена тројица младића из 
Бачке Паланке, као осумњичени за ово 
недело. Само неколико дана раније, у 
Змајеву, месту код Новог Сада, поку-
шај крађе у трафостаници, завршио се 
смртним исходом. 

-Краде се и оштећује опрема свих 
напонских нивоа, од 0,4 kV до 110 kV. 

Проваљује се у трафостанице 20 (10) 
0,4 kV, оштећује опрема, секу каблови, 
односи бакар и алуминијумски делови, 
скидају се челични профили са челич-
но – решеткастих стубова, трафо-уље, 
па и читави трансформатори. Краду се 
и проводници далековода, уземљења 
стубова далековода, акумулаторске ба-
терије, врата од елоксираног алуми-
нијума, бакарни намотаји, бројила елек-
тричне енергије као и опрема објеката у 
изградњи – каже Павел Зима, директор 
Дирекције за управљање.

Општа карактеристика крађа је да се 
делови који се краду не користе за даљу 
употребу, него углавном ради обезбеђи-
вања имовинске користи, продајом ове 
опреме као секундарне сировине.  

Штете као последица крађа, после 
којих долази до искључења ЕЕ објеката 
из погона и обуставе напајања купаца 
отклањају се тако што дежурне екипе 
које установе врсту и обим штете ис-
товремено предузимају све мере да се 
нормализује напајање купаца. Потом 
се штете пријављују МУП-у, који из-
лази на увиђај и саставља записник. 

На основу записника надлежна прав-
на служба покреће поступак против 
НН лица. Брзо се потом приступа от-
клањању штете и успостављању редо-
вног снабдевања купаца електричном 
енергијом.

- Број крађа које проузрокују огро-
мну штету је сваке године све већи. 
Електровојводина улаже огромне на-
поре и средства да заштити објекте, од 
техничких решења којима се онемо-
гућава или отежава крађа, до физич-
ко-техничког обезбеђења и сарадње са 
МУП-ом. Неопходно је поменути да је 
при крају и реализација пилот-проје-
кта за опремање трафостаница 110/x 
видео-надзором. Досадашњи напо-
ри на заштити објеката очигледно не 
дају довољне резултате. Све док се не 
донесе законска регулатива која крађе 
санкционише на строжији начин, док 
се не укључе све надлежне институције 
друштва, од подизања опште свести и 
благовременог откривања починила-
ца, док се не почну кажњавати наку-
пци секундарних сировина, не могу се 
очекивати значајнији резултати у заш-
тити ЕЕО – истиче директор Зима.

Како је Електровојводина до сада 
више пута упозоравала, саме крађе и 
оштећења електроенергетске опреме 
представљају опасност по животе самих 
починилаца али и трећих лица. Прили-
ком неовлашћеног уласка у ЕЕ објекат 
под напоном, провалници се излажу 
потенцијалном струјном удару. Почи-
ниоци несавесног односа према овом 
виду друштвеног добра чине објекат 
небезбедним, што угрожава и запосле-
не Електровојводине. Дакле, крађама 
опреме, несавесни починиоци, поред 
тога што своје животе доводе у опас-
ност истовремено угрожавају и животе 
других лица. Неопходно је да у оваквим 
ситуацијама сви раде свој посао, како, 
пре свега, људски животи не би били 
угрожени.

М. Ш.

КРАЂЕ И ОШТЕЋЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРгЕТСКЕ ОпРЕМЕ ра
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Павел Зима, директор Дирекције за управљање 

Огромне штете и опасност по 
живот
Само у првој половини ове године, директна материјална штета на објектима Електро-
војводине, износи више од 27 милиона динара, што је у односу на исти период прошле 
године, готово двоструко више. Електровојводина предузима низ мера за заштиту обје-
ката али је неопходна помоћ и подршка и других надлежних органа
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ДИРЕКТОР КРУЖЕвИЋ НЕпОСРЕДНО У РАЗгОвОРУ СА КУпЦИМА

Побољшање задовољства купаца 
и подизање квалитета услуга, 
био је повод да директор Елек-

тровојводине Срђан Кружевић у дво-
сатном разговору са купцима, поче-
тком септембра, сазна који су њихови 

проблеми у вези са наплатом утрошене 
електричне енергије.

 - Због тога што је Електровојводи-
на урадила све на време,  припремила 
рачуне и обавестила посредством ме-
дија све купце о новонасталим проме-

нама у вези са плаћањем електричне 
енергије, сведоци смо да гужви и редо-
ва на наплатном месту у Електродис-
трибуцији „Нови Сад“ нема – рекао 
је директор Електровојводине Срђан 
Кружевић. Он је нагласио да је обавеза 
одговорних у Друштву да разговарају 
са купцима и покушају да реше про-
блеме на које наилазе, посебно у тре-
нутку када је реорганизацијом ЕПС-а, 
односно формирањем новог привред-
ног друштва ЕПС групе, „ЕПС Снабде-
вање“ дошло до одређених нејасноћа 
приликом плаћања рачуна за утроше-
ну електричну енергију.

Директору Електровојводине обра-
тило се неколико купаца. Информације 
које су им биле потребне нису се одно-
силе на наплату утрошене електричне 
енергије већ на нова прикључења обје-
ката за становање на електроенергет-
ски систем Електровојводине, затим 
на сумње на крађу електричне енергије 
као и на остваривање права на при-
кључење објеката у процесу легализа-
ције. Било је и примедби на поједине 
читаче бројила у ЕД „Нови Сад“ који 
су према речима једне суграђанке од-
били да јој дају податак о стању потро-
шње за њено домаћинство. Запослени 
у Електровојводини морају савесно и 
одговорно да обављају свој посао, сто-
га је директор Кружевић дао налог да 
се овај случај испита.

- Обавеза је одговорних руководи-
лаца у Електровојводини да непосред-
но разговарају са купцима и заједнич-
ки решавају проблеме на које наилазе 
-  категоричан је директор Срђан Кру-
жевић.

Конкретан повод за овакав начин 
комуникације са суграђанима било је 
издавање рачуна за јул од ПД „ЕПС 
Снабдевање“ и склапање споразума 
о репрограму дуга за утрошену елек-
тричну енергију.

- Обилазак наплатних места биће 
пракса и убудуће, макар једном месеч-
но у различитим деловима Електро-
војводине - обећао је на крају сусрета 
са грађанима директор Кружевић.

М. Јо.

На наплатном месту Електродистрибуције „Нови Сад“ директор Друштва Срђан 
Кружевић два дана одговарао на питања купаца о недоумицама у вези са плаћањем 
утрошене електричне енергије

Директор Кружевић у разговору са купцем

l Проблем решен за два дана

Да речи нису само обећања, показао је директор Електровојводине Срђан Кружевић 
када је два дана након тврдње да ће једном суграђанину решити проблем, то и 
учинио. Реч је о господину Кости Јелачи, који је пре једанаест месеци за прикључак 
за електричну енергију на објекту који поседује у Черевићу  платио 143.000 динара. У 
међувремену, уз  пристанак Јелаче, ЕВ је поред његовог уградила  још једно бројило 
чиме му се накнада аутоматски смањила на 99.000 динара. Разлика од 44.000 је 
требало да му буде исплаћена одмах, али то се није догодило. Управо је то био разлог 
да се пожали директору Електровојводине и замоли за помоћ. Након само два дана 
Коста Јелача је на наплатном месту ЕД „Нови Сад“ добио свој новац. 

– Трудићемо се да и остале случајеве решимо овако брзо. Да сам био ту пре једанаест 
месеци учинио бих исто – рекао је директор Електровојводине Срђан Кружевић.

М. Јо.

Без недоумица с рачунима
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОвИНАРЕ пОвОДОМ НОвОг НАЧИНА НАпЛАТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРгИЈЕ

На конференцији за новинаре 
одржаној у Електровојводини, 
19. августа, говорило се о више 

него актуелној теми, обрачуну и нап-
лати електричне енергије који је у при-
мени од почетка јула као и репрограму 
дуга који је почео да се примењује од 15. 
августа и трајаће до 30 новембра.

– На основу Закона о енергетици, 
од 1. јула форморано је ново пре-
дузеће „ЕПС Снадбевање“ које ће 
се бавити искључиво снабдевањем, 
односно наплатом утрошене елек-
тричне енергије. Електровојводи-
на послује слично као и до сада, као 
Оператор дистрибутивног система а 
услужно ради за „ЕПС Снадбевање“.  
У складу са тим, у августу су купци-
ма достављена два документа. Први 
је рачун за јул који је доставило „ЕПС 
Снадбевање“ а други обавештење 
Електровојводине о стању обавеза 
купаца према Електровојводини на 
основу издатих рачуна за јун и ос-
тале претходне месеце. На том оба-
вештењу дата је информација да ће од 
јула и у наредним месецима купцима 
рачуне достављати новоформира-
но предузеће „ЕПС Снадбевање“. На 
обавештењу које је купцима Елек-
тровојводина доставила исказано је 
стање дуга и стање преплате које ку-
пци имају према Електровојводини – 
рекао је новинарима директор Елек-
тровојводине Срђан Кружевић.

Директор Кружевић је појаснио да 
купци који имају дуг до 1. јула мањи 
од 50 пара, у складу са прописима На-
родне банке Србије, биће сведен на 
нулу. Он је такође апеловао на купце 
који су добили обавештење о дугу, да 
не уплаћују већи износ од наведеног 
у обавештењу, јер ће у супротном по-
ново настати административни про-
блем приликом пребацивања новца 
на „ЕПС Снадбевање“. Потом, је ис-
такао и да је Електровојводина поја-
чала рад служби за наплату у свим 
огранцима, како би се смањиле гужве 
на наплатним местима и испунили за-
хтеви купаца, уз напомену да рокови 

за пребацивање износа преплате нису 
временски ограничени. 

Електровојводина је, такође, на време 
припремила рачуне за август, тако да 
ће у септембру од „ЕПС Снадбевања“ 
купцима стићи само један рачун за ут-
рошену електричну енергију, на којем 
ће, као и до сада, постојати ставка за 
РТВ претплату, док не буде донета од-
лука о њеном евентуалном укидању, 
објаснио је Кружевић.

Купци ће и даље благовременим из-
миривањем обавеза за утрошену елек-
тричну енергију остваривати попуст од 
5%, уз напомену, да је рок за плаћање 
у којем се остварује попуст, са 20–тог 
продужен на 25–ти у месецу.  Попуст за 
јулску потрошњу биће исказан на рачу-
нима за август, а исти достављен на ад-
ресе купаца почетком септембра.

Велике редове на наплатним местима 
створила је и примена нове одлуке о ре-
програму,  која је почела да се применује 
од 15. августа. Услов за потписивање 
споразума о новом репрограму је изми-
рење рачуна за јун. Споразум о репро-
граму дуга могу закључити сви дужни-

ци, чак и они коју су утужени као и они 
код којих је покренута принудна напла-
та, али уз услов да својој надлежној елек-
тродистрибуцији надокнаде све трошко-
ве поступка. Такође, и купци који имају 
важећи споразум који је раније потпи-
сан, имају могућност за потписивање 
новог споразума о репрограму.

– Ово је најповољнија могућност ре-
програма старог дуга према Електро-
војводини. Број рата и висина условног 
отписа зависи од висине старог дуга и 
креће се и до 120 рата. У складу са од-
луком о репрограму купцима са дугом 
мањим од 10 хиљада динара а који од-
луче да 60% дуга плате једнократно, ос-
татак дуга ће бити отписан – истакао 
је мр Бранислав Радовић директор Ди-
рекције за трговину електричном енер-
гијом.

Као и до сада, купци који желе да 
потпишу репрограм дуга за утроше-
ну електричну енергију, неопходно је 
да дођу лично у просторије надлежне 
електродистрибуције и са собом понесу 
личну карту и последњи рачун.

М. Ја.

Нови начин наплате утрошене електричне енергије од 1. јула и истовремена 
могућност репрограма старог дуга према Електровојводини створили беспотребне 
гужве на наплатним местима. Електровојводина на време припремила све што је 
потребно за плаћање

Нема потребе за редовима

Конференција за новинаре у Електровојводини
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Ресертификацију интегрисаног сис-
тема менаџмента у Електровојво-
дини реализовала је шесточлана 

проверивачка екипа сертификационе 
куће CERTOP d.o.o. из Кањиже односно 
Будимпеште, у периоду од 10. до 12. јуна 
2013. године. Након уводног састанка са 
пословодством Друштва, уследила је про-
вера функционисања интегрисаног сис-
тема управљања,  прво у Управи, а затим 
у огранцима ЕД „Нови Сад“, ЕД „Субо-
тица“ и ЕД „Зрењанин“ као и у погонима 
у Бачкој Паланци, Кањижи и Кикинди. 
Закључак тима проверивача је да Елек-
тровојводина, у потпуности испуњава 
све захтеве имплементираних стандарда 
за управљање квалитетом, заштитом жи-
вотне средине и безбедношћу и здрављем 
на раду. Није констатована ниједна неу-
саглашеност, па је у складу с тим добијен 
и нови Сертификат. Овако нам је, на пи-
тање о томе шта је показала та најновија 
провера, одговорила Љиљана Ерхартич, 
руководилац Сектора  за квалитет и заш-
титу, Дирекције за корпоративне послове 
у Управи Друштва.

Шта су стручњаци посебно иста-
кли, после провера?

- Пре свега, запажена је опредељеност 
највишег руководства, добро управљање 
документацијом и записима, праћење 
законских прописа, управљање рекла-
мацијама купаца, управљање безбедно-
шћу и заштитом здравља на раду, укљу-
чујући и обуке везане за овај сегмент 
пословања, као и управљање циљевима 
квалитета.

Који је значај ресертификације?
-Добијени Сертификат од међународ-

но акредитоване сертификационе куће 
за успостављени интегрисани систем 
менаџмента има за нас екстерни значај 
и интерну корист. Сам Сертификат нам 
обезбеђује позиционирање у друштву 
успешних, представља верификацију-
наше добре пословне праксе и доказ је 
да смо задовољили јединствено поста-
вљен међународни оквир који је дефи-
нисао широко прихваћена правила и 

захтеве, како би се обезбедио контину-
итет у пословању и стална усклађеност 
са законском регулативом и међународ-
но договореним правилима пословања. 
Интерна корист од интегрисаног систе-
ма менаџмента је то што он омогућује 
ефективније и ефикасније одвијање и 
праћење свакодневних пословних про-
цеса, без укључивања највишег руковод-
ства, остављајући му време за стратешке 
активности.

Које су биле евентуалне сугестије 
проверивача?

-На основу увида у ситуацију на те-
рену, проверивачи су закључили да 
испуњавамо један од главних захтева 
имплементираних стандарда, а то је не-
прекидан развој и унапређење систе-
ма. Да би помогли да у томе истрајемо, 
проверивачи су нам на основу свог бо-
гатог професионалног искуства указали 
на одређена подручја где су могућа по-
бољшања и дали одређене смернице за 
унапређење. Предложили су спровођење 
читавог низа активности, све са циљем 

подизања нивоа задовољења потреба, 
захтева и очекивања свих корисника 
интегрисаног система управљања, а то 
су наши купци, добављачи, запослени, 
као и локална заједница. Предложили 
су и начин рада и коришћење средстава 
који ризик од загађења околине своде на 
минимум. У области управљања безбед-
ношћу и заштитом здравље на раду про-
веривачи су сугерисали израду докумен-
тације за случај ванредних ситуација, као 
и извођење редовних проба евакуисања. 
Предлог који бих овом приликом посеб-
но истакла је да се, у циљу искоришћа-
вања креативног потенцијала запосле-
них, запослени мотивишу за покретање 
корективних и превентивних мера. Зато 
користим ову прилику да позовем коле-
гинице и колеге да, иницирају и предла-
жу корективне као и превентивне мере 
увек када открију неку постојећу или по-
тенцијалну неусаглашеност у било којој 
пословној функцији, рекла је Љиљана 
Ерхартич.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНИ пОТвРЂЕН МЕЂУНАРОДНИ CERTOP СЕРТИФИКАТ 

Стабилни и зрели интегрисани систем управљања у Електровојводини егзистира од 
1998. године

Позиционирање у друштву 
успешних
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Љиљана Ерхартич, руководилац Сектора за квалитет и заштиту
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Електровојводина је у првом по-
лугодишту ове године, остварила 
нето-добитак у износу од око 600 

милиона динара, што је велики успех у 
односу на прошлогодишњи губитак од 
669 милиона динара у истом периоду 
године, али и у односу на планирани гу-
битак од 200 милиона динара у првом 
полугодишту ове године. Од примарне 
важности за остварени резултат посло-
вања је реализација електроенергетског 
биланса.

- Подаци о потрошњи електричне 
енергије у првом полугодишту 2013.
године сведоче о смањеној потрошњи 
електричне енергије на конзумном под-
ручју Војводине за 6% у односу на исти 
период прошле године. Из тога, као по-
следица, произилази и мањи прилив 
новчаних средстава. Међутим, ликвид-
ност у Електровојводини је очувана и 
обезбеђена су и средства за измирење 
свих уговорених обавеза – каже мр 
Драгица Филиповић, директор Дирек-
ције за економско-финансијске послове 
Управе Друштва.

Планиране билансне количине пот-
рошње електричне енергије за прво по-
лугодиште 2013. године реализоване су 
са 50,17%. Планиране билансне количи-
не преузете електричне енергије у пос-
матраном периоду реализоване су са 
50,3%. Набавка електричне енергије је 
смањена у односу на исти период прет-
ходне године (6,31%), пре свега због ди-
ректних потрошача.

Остварени су губици у разводу елек-
тричне енергије од 12,63%, што је по-
вољније у односу на планиране губитке 
у разводу од 12,95% за прво полуго-
диште ове године. Остварена је дистри-
бутивна разлика од 24,5%, што је зна-
чајно више и у односу на планирану за 
првих шест месеци и у односу на оства-
рену дистрибутивну разлику у истом 
периоду прошле године.  

Од продаје електричне енергије Елек-
тровојводина је уз смањење за 4,1% у 
односу на исти период претходне годи-

не, остварила 95,3% пословних прихода. 
Планирани пословни расходи су оства-
рени са 48,7%. Остварени пословни 
расходи су смањени више од пословних 
прихода (7,5% односно 4,1%).  У струк-
тури пословних расхода доминантна 
ставка јесу трошкови набавке електри-
чне енергије (74,5%). Из финансијских 
односа остварена је добит у износу од 
867.903 хиљада динара. У посматраном 
периоду остварена добит је већа за 13% 
у односу на исти период претходне го-
дине. У изворима финансирања соп-
ствени извори учествују са 83,7% (ка-
питал 75,5%, дугорочна резервисања 
1,3% и одложене пореске обавезе 6,9%), 
а туђи извори са  16,3%  (дугорочне оба-
везе 0,3%  и краткорочне обавезе 16%). 

Од 1. јула ове године, формирано 
је ПД „ЕПС Снабдевање“ које обавља 
послове продаје електричне енергије, 
а Електровојводина пружа услуге у 
име и за рачун ПД „ЕПС Снабдевање“, 
нарочито у области вођења база пода-
така о крајњим купцима са правом на 
јавно снабдевање, обрачун, штампање 
и достављање рачуна и наплату прода-

те електричне енергије од крајњих ку-
паца и остварује за то уговорену нак-
наду. 

Раздвајањем делатности мења се и 
структура биланса успеха Електро-
војводине у смислу да више не остварује 
приходе и трошкове по основу продаје 
и набавке електричне енергије крајњим 
купцима, већ уместо тога остварује 
приходе по основу приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије 
за кориснике система за дистрибуцију 
електричне енергије на свом дистрибу-
тивном подручју, трошкове по основу 
куповине електричне енергије за нак-
наду губитака у разводу, као и приходе 
по основу послова које услужно обавља 
за потребе „ЕПС Снабдевања“.

- Електровојводина планира да ову 
пословну годину заврши са позитив-
ним финансијским резултатом у износу 
од око 645 милиона динара и да задржи 
задовољавајући финансијски статус са 
аспекта финансијске стабилности, лик-
видности и задужености – наводи мр 
Драгица Филиповић.

М. Ш.

пОСЛОвАЊЕ ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНЕ У пРвОМ пОЛУгОДИШТУ ОвЕ гОДИНЕ

Електровојводина је реализујући своју пословну политику, стратешке циљеве и 
рационализујући своје пословање, у првих шест месеци ове године, остварила нето 
добит од око 600 милиона динара, што представља велики напредак у пословању у 
односу на прошлу пословну годину, истиче мр Драгица Филиповић     

Нето добит 600 милиона

Мр Драгица Филиповић, директор Дирекције за економско-финансијске послове
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Током августа није било огра-
ничења у испоруци електричне 
енергије нити напонских редук-

ција, па се за електроенергетску ситу-
ацију у августу може констатовати да 
је у целини - била добра. Хидролошка 
ситуација је била лошија од очекиване 
због малог дотока река. То је условило 
да су и нивои акумулација, као и режи-
ми рада хидрокапацитета били нижи 
од нивоа предвиђених билансом. 

Како сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу 
погона Сектора за управљање и пла-
нирање конзума у Дирекцији за упра-
вљање Друштва, може се констатовати 
да је ЕД систем Електровојводине то-
ком августа 2013. функционисао ста-
билно и да није било значајнијих испа-
да из погона. У три наврата, 24., 26. и 

28. августа, поједини делови конзума, у 
Војводини (нарочито подручја северне 
Бачке и Баната), били су погођени вре-
менским непогодама са обилним пада-
винама праћеним интензивном грмља-
вином. То је проузроковало повећање 
броја краткотрајних кварова у дистри-
бутивном систему, па је укупан број ре-
гистрованих тзв. погонских догађаја у 
односу на август 2012. године повећан. 
Од значајнијих догађаја, Крунић по-
миње неке.

- Другог августа, у 4,45 сати, дело-
вањем земљоспојне заштите проузро-
кованом кваровима на два проводна 
изолатора у ћелији 20 kV „Колонија“, 
дошло је до испада из погона ТП 20 kV 
у ТС 110/20 kV „Темерин“. Прекид у на-
пајању електричном енергијом свих ку-
паца са конзумног подручја ове ТС је 

трајао 280 минута. Тринаестог августа, у 
11,56 сати, због експлозије струјног ре-
дуктора на изводу 35 kV „Бечеј Мини“ 
у ТС 110/35/20 kV „Бечеј“, без напајања 
електричном енергијом су остали сви 
купци са конзумног подручја ЕТ бр. 2 
110/20 kV, који су се због планираних 
ремонтних радова у том моменту на-
пајали електричном енергијом преко 
поменутог извода. Прекид у напајању је 
трајао 72 минута. А 22. августа, у 11,36 
сати, због поремећаја у преносном сис-
тему који је проузрокован грешком у 
манипулацији у ТЕ-ТО „Нови Сад“ на-
кон завршених ремонтних радова, до-
шло је до испада из погона 110 kV спој-
ног поља С100 и прекидача ТП 110 и 20 
kV ЕТ-2. Прекид у напајању електрич-
ном енергијом купаца са конзумног 
подручја овог ЕТ је трајао 30 минута.

На штету Друштва, а тиме и купаца, 
уз знатну опасност, на мети лопова су и 
током августа, поново били сви делови 
ЕД система Електровојводине: опрема 
из трафостаница, бакарни проводни-
ци са далековода, СН и НН кабловска 
мрежа, нисконапонски успонски водо-
ви. Због наведених противзаконитих 
активности, 11. августа у вечерњим са-
тима је у Змајеву, при покушају крађе на 
СТС 20/0,4 kV „М.Тита“, смртно стра-
дало једно лице.

У августу је, према диспечерским по-
дацима, из система преузето 672 GWh, 
(повећање од 2,70% у односу на потро-
шњу у истом периоду претходне године 
и повећање од 1% у односу на билансом 
предвиђену количину). Енергија је ис-
поручена уз максималну регистровану 
снагу од 1.228 МW (повећање од 0,73% 
у односу на вршну снагу забележену у 
августу претходне године). Дистрибу-
тивни купци преузели су 608 GWh, што 
је на прошлогодишњем нивоу. Директ-
ни купци преузели су 64 GWh (више за 
37,76% у односу на исти период из пре-
тходне године). Крунић подсећа и да је 
средња дневна температура у августу 
2013. године била 22,9оС (за 1,7оС мање 
од средње дневне температуре забеле-
жене у истом периоду 2012.  године).

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРгЕТСКА СИТУАЦИЈА У АвгУСТУ 2013. гОДИНЕ

И поред неколико временских непогода, крађа са ЕЕО и опреме и повећане 
потрошње, није било ограничења у испоруци електричне енергије нити напонских 
редукција

ЕД систем стабилан
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Што се тиче остваривања Плана 
инвестиција  код огранака, си-
туација је веома неуједначена, 

тако да је у појединим огранцима план 
остварен на завидном нивоу, а код неких 
огранака веома скромно. Може се оче-
кивати, обзиром на то да су спроведене 
јавне набавке за електромонтажне радо-
ве, да ће и огранци са скромном реали-
зацијом такође испунити план, речено је 
на састанку руководилаца инвестиција 
Управе и огранака, одржаном полови-
ном августа. 

Када се говори о  предлогу ребаланса 
годишњег Плана инвестиција, постоје 
индиције да ће доћи до ребаланса Плана. 
Обзиром на то да је  важно да до реали-
зације плана  у Управи дође у року, јер би 
кашњење угрозило укупну реализацију, 
одлучено је да средства која су пред-
виђена за план Управе, буду пребачена 
оним огранцима који за то имају потре-
бу. Уједно је неопходно да огранци који 
потражују средства потврде аргументи-

ма да ће се та средства искористити до 
краја године. 

Битно је поменути и још једну значај-
ну инвестицију, а то је изградња гасово-
да „Јужни ток“, као и истаћи важност ове 
инвестиције и потребу максималне анга-
жованости свих учесника. Електровојво-
дина је спремно дочекала почетак реали-
зације пројекта. Активно је учествовала 
у изради планова, дефинисању услова за 
снабдевање објеката електричном енер-
гијом у функцији гасовода и одређивању 

услова за укрштање и паралелно вођење 
са постојећим објектима дистрибути-
вног система електричне енергије. Трасу 
„Јужног тока“ ће пратити 40 надземних 
објеката од којих су највећи објекти две 
компресорске станице. 

Што се тиче техничких аспеката из-
градње електроенергетских објеката, 
треба напоменути да је на конзуму ЕД 
„Рума“ и ЕД „Панчево“, дошло до про-
ширења трасе гасовода. За ову трасу из-
даће се нови, додатни услови. Неопход-
но је да сектори енеретике у огранцима 
припреме техничка решења за додатне 
трасе и објекте који су изостављени из 
плана. Одговорност огранака је била да 
до 1. септембра ове године израде ин-
вестиционе програме. Руководиоци 
сектора су задужени за  праћење при-
купљања пројектно техничке докумен-
тације. 

Када је у питању реализација плана 
Јавних набавки стратешког материјала 
и опреме, треба напоменути да посеб-
них уговора за грађевинске радове неће 
бити. За ефикасно планирање и спро-
вођење јавних набавки за 2014. годину, 
Сектор за инвестиције и изградњу мора 
своје планове доносити  благовремено.  
Строго придржавање оним  количинама 
које су  предвиђене уговором, може ус-
порити и довести у питање реализацију 
плана инвестиција, а финансијска сред-
ства предвиђена за извођење радова се 
не смеју прекорачити. 

План инвестиција,  инвестиционог 
одржавања и План набавки за 2013. го-
дину у  Електровојводини  ће се  реа-
лизовати у потпуности, мишљење је  
руководилаца Сектора инвестиције и 
изградње.

И. М.

РЕАЛИЗАЦИЈА пЛАНА ИНвЕСТИЦИЈА И ИНвЕСТИЦИОНОг ОДРЖАвАЊА EB У пРвОЈ пОЛОвИНИ гОДИНЕ

У периоду од јануара до јуна, реализација Плана инвестиција, инвестиционог одржа-
вања и Плана набавки износи свега 27,62 одсто

Послови тек предстоје

l ЕВ најВЕћи појЕдиначни инВЕститор у ВојВодини

Улагањем од око 40 милиона евра, на годишњем нивоу, Електровојводина је међу 
највећим, односно највећи појединачни инвеститор у АП Војводини. Као друштвено 
одговорно предузеће, ЕВ је потписала и реализовала на десетине уговора о заједничком 
учешћу у изградњи ЕЕО, са локалним самоуправама, како би се створили неопходни 
предуслови за долазак нових инвеститора и отварање нових радних места. 

И. М.
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Радови на изградњи и реконструк-
цији електроенергетских објеката 
у протеклих шест месеци у Огран-

ку ЕД „Сремска Митровица“ били су 
скромни. Чекао се избор извођача елек-
тромонтажних радова на инвестицио-
ној изградњи и инвестиционом одржа-
вању објеката: 35 кV, 20 kV, 10 kV и 0,4 
kV објаснио нам је господин Душко Ви-
торовић, руководилац Сектора за енер-
гетику и инвестиције у овом Огранку. 

– Тај посао је у у току јула успешно 
окончан а почетком августа створени 
су услови да овај изузетно озбиљан по-
духват добије пун замах. Планирани ра-
дови су обимни, али уз добру припрему 
реализација ће ипак бити остварена до 
краја ове године – тврди Виторовић.

Треба истаћи и да се у првих шест 
месеци 2013. године у ЕД „Сремска 
Митровица“  радило на изградњи тра-
фостаница, нисконапонских електрое-
нергетских мрежа, замени непоузданих 
деоница 20 kV као и на поправљању 
дотрајалих кровова на МБТС. Инте-
ресовало нас је и шта је све неопходно 
учинити да се оно што је пројектовано 
до краја године и оствари?

– Да би се планови до краја реализо-
вали, морамо изградити трафостанице 
у Сремској  Митровици, Лаћарку, Ер-
девику и Кукујевцима. Потребно је, та-
кође, обезбедити више нисконапонских 
надземних и кабловских електромрежа 
у Сремској Митровици, Лаћарку, Ваши-
цама, Ердевику и Моровићу. Поред тога 
не треба заборавити ни постављање ка-
бловских водова 20 кV у радним зонама 
на северном и западном ободу Сремске 
Митровице. Треба изградити мешови-
те водове 20 kV и 0,4 kV у Кукујевцима, 
Ердевику и Бингули али и потпуно ре-
конструисати далековод 20 kV између 
Ердевика и Бингуле - каже господин 
Виторовић.

У предстојеће задатке убраја се и за-
мена више деоница кабловских водова 
20 kV који су се у претходном периоду 
показали као непоуздани јер су се чес-

то кварили. И на крају, према Плану 
инвестиционог улагања предвиђена је 
замена проводника недовољног пре-
сека на више НН надземних електро-
мрежа.

У ЕД  „Сремска Митровица“ у току 
су капитални радови на трафостани-
ци 110/35/20 kV „Сремска Митрови-
ца 1“. Ради се на реконструкцији раз-
водног постројења 110 kV, од тога три 
трафо поља, четири далеководна поља 
и једно спојно поље као и разводног 
постројењеа 35 kV које обухвата ново 

разводно постројење  за унутрашњу 
монтажу са шест ћелија конструк-
ције „Metal – Clad“.  Како се очекује, 
биће повећана инсталисана снага у 
трафостаници 110/35/20 kV „Срем-
ска Митровица 1“ уградњом трећег 
трансформатора снаге 31,5 MVA. Ис-
товремено ће бити реконструисано 
разводно постројење 20 kV јер ће се 
у постојеће ћелије имплементирати 
микропроцесорска заштита и вакуум-
ски прекидачи.

M. Jо.

ИНвЕСТИЦИОНА АКТИвНОСТ У ОгРАНКУ ЕД  „СРЕМСКА МИТРОвИЦА“

Изградња недостајућих електроенергетских објеката због квалитетнијег 
снабдевања струјом, адаптација ЕЕ објеката за 20 kV напон као и реконструкција 
постојећих НН надземних електромрежа изграђених на дрвеним стубовима и са 
проводником недовољног пресека,  приоритет су у плановима до краја године

У служби купаца

l Добра сараДња

Протекли период у Служби за инвестиције Сектора за енергетику и инвестиције 
у ЕД „Сремска Митровица“ искоришћен је махом за припремне радове. У овом 
огранку нарочито истичу изузетну сарадњу са Сектором за пројектовање, Дирекције 
за планирање и инвестиције Електровојводине. На тај начин и у складу са раније 
сачињеним планом урађен је и већи број пројеката.

 M. Jо.
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По речима директора Кружевића, 
ово је мали корак који је Елек-
тровојводина учинила овако 

важној служби каква је Полицијска уп-
рава Нови Сад.

–Као друштвено одговорна компа-
нија, а од момента кад сам преузео ме-
сто директора Електровојводине и за-
текао овај пловни објекат, хтео сам да 
овај чамац буде у функцији. Сматрамо 
да ће он најкориснији бити у Поли-
цијској управи Нови Сад. Овој служ-
би неопходан је овакав објекат како би 
могли што боље да обављају свој посао, 
а то је пре свега очување јавног реда и 
мира а на овај начин ће то бити оства-
рено и на води – истакао је приликом 
предаје чамца директор Електровојво-
дине Срђан Кружевић.

По речима начелника Полицијске 
управе Нови Сад Стевана Крстића, ово 
је први пут да Полицијска управа до-
бија овакву помоћ те да сматра да ће од 
сада ефикасно бити решавани сви про-
блеми и на реци.

–Полицијска управа Нови Сад од 
сада ће добити ингеренције и на води, 
захваљујући томе што је Електровојво-
дина препознала потребу наше служ-

бе. Имајући у виду све што је могуће 
да се деси на води, ово пловило омо-
гућиће нам да контролишемо од сада 
и тај простор. Они који су на Дунаву, 
а ту пре свега мислим на посетиоце 
Штранда, ако не ове сигурно од сле-
деће године биће много безбеднији 
и сигурнији. Да би успоставили пуну 
контролу и над водом потребна су нам 
још два оваква објекта – нагласио је 
господин Крстић.

Ово је пример свим успешним ко-
лективима и привредницима да сле-
де пример Електровојводине која ће и 
даље у оквиру својих могућности изла-
зити у сусрет Полицијској управи како 
би сарадња на обострано задовољство 
и корист била подигнута на највиши 
ниво, рекао је предајући на употребу 
моторни чамац Полицијској управи 
Нови Сад, директор Електровојводине 
Срђан Кружевић.

М. Ја.

ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНА пРЕДАЛА НА УпОТРЕБУ МОТОРНИ ЧАМАЦ пОЛИЦИЈСКОЈ УпРАвИ НОвИ САД 
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аДиректор Електровојводине Срђан Кружевић предао на употребу Полицијској упра-

ви Нови Сад моторни чамац. Кључеве чамца, у име Полицијске управе, примио на-
челник Стеван Крстић

Сарадња на обострану корист

Директор Електровојводине Срђан Кружевић и начелник Полицијске управе Нови 
Сад Стеван Крстић приликом обраћања новинарима

Моторни чамац предат на употребу Полицијској управи Нови Сад
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У част великог научника Николе Те-
сле, од 12. до 15. септембра у Хо-
телу „Норцев“ на Иришком венцу 

одржана је мултимедијална и мултидис-
циплинарна манифестација „Никола Те-
сла“ – Secret connectiоn Summit“.  

- Задовољство ми је што испред Елек-
тровојводине имам част да отворим 
други дан ове манифестације која је 
посвећена човеку који је учинио енер-
гију доступном на сваком делу земљине 
кугле. Већ више од сто година у целом 
свету електрична енергија се произво-
ди и преноси захваљујући човеку у чију 
смо част данас овде. Готово хиљаду па-
тената од којих су многи необјашње-
ни и несхваћени и за данашња знања 
и технологије довољно говоре о Нико-
ли Тесли. Многи данашњи обожаваоци 
Теслиног дела су склони веровању да је 
он „човек који је изумео 20 век“- иста-
као је Срђан Кружевић.

Ова осмишљена и заокружена мулти-
медијална манифестација, одржана је 
на три локације. У организацију „Тесла 
фестивала“  биле су укључене и инсти-
туције од највишег националног значаја 
Музеј Николе Тесле из Београда, Ма-
тице српске из Новог Сада, Кинотеке 
Београд, Манастира Шишатовац, Гра-
да Новог Сада, Туристичке организа-
ције Србије, Војводине и Новог Сада, и 
многе друге културне, образовне, при-
вредне и националне институције као и 
многи Срби из дијаспоре.

Главни ток конференције одвијао се 
у и око хотела „НОРЦЕВ“, на Иришком 

венцу, са неколико паралелних деша-
вања од којих је свако представљао це-
лину за себе. Изложба слика посвећена 
Николи Тесли, Тесла форум-стручна, 
промотивна и популарна предавања по-
знатих личности на тему Теслиног ства-
ралачког опуса, његове заоставштине и 
савремене повезаности са тим наслеђем 
само су неки од представљених сегме-
ната. Презентована је и Тесла – музика 
разних облика стваралаштва, од оног 
модерног, електронског, инспирисаног 
Теслом, до „музике на струју“ – савре-
мених поп и рок форми. 

Извођени су и популарни музички 
комади, који су се изводили у „Тесли-
ном“ Њујорку двадесетих и тридесетих 
година двадесетог века, па све до реп-
резентативних етно –мотива личког и, 
паралелно, сремског краја. 

Ревија најзначајнијих и најзанимљи-
вијих играних, документарних, теле-
визијских и кратких филмова, телеви-

зијских серија, разних видео радова, 
спотова као и цртаних филмова инспи-
рисани Николом Теслом, заузела је по-
себно место у оквиру овог „Тесла фес-
тивала“.

У Матици српској, трећи дан „Тесла 
фестивала“ додељена су посебна при-
знања појединцима, институцијама и 
организацијама које су својим радом и 
активностима допринели афирмацији 
и популаризацији Теслиног имена, дела 
и научног завештања. 

Свечана манастирска трпеза – дона-
торски ручак, обележила је последњи 
дан „Тесла фестивала“. У порти мана-
стира Шишатовац, окупили су се уг-
ледни гости из политичког, привред-
ног, научног, образовног, културног, 
спортског и медијског живота што је 
уједно била прилика да се подстакне 
ктиторство и прикупе средства за об-
нову манастира. 

М. Ја.

У ХОТЕЛУ „НОРЦЕв“ НА ИРИШКОМ вЕНЦУ ЧЕТвОРОДНЕвНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ТЕСЛА ФЕСТИвАЛ“

Манифестација одржана на три локације, са више различитих истовремених, 
паралелних догађаја, од којих је сваки представљао „мали фестивал за себе“. 
Директор Електровојводине Срђан Кружевић у својству домаћина поздравио 
присутне и указао на значај овакве манифестације

Тесли у част
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Директор Електровојводине Срђан Кружевић отвара „Дан енергетике“ на „Тесла 
фестивалу“

Млади гимназијалци изводе експеримент



БРОЈ 484   СЕПТЕМБАР 2013 17 

Љ
Уд

СК
И

р
ЕС

Ур
СИ

Електровојводина препознаје 
вредности својих запослених и 
подржава њихову континуира-

ну едукацију. Да би се запосленима 
обезбедили што бољи услови за раз-
вијање стручности и да би дошло до 
унапређења концепта стручног усавр-
шавања, основана је Служба за обу-
ку, са посебним Одељењем за спорт и 
рекреацију, као издвојена организа-
циона јединица у оквиру Сектора за 
људске ресурсе Управе Друштва. 

Стручно усавршавање запослених 
ће се одвијати у два основна сегмен-
та, техничком и нетехничком. По-
себан акценат, као и до сада, биће на 
обучавању за безбедан рад запосле-
них електро струке, који раде на мес-
тима са повећаним ризиком, са циљем 
унапређења вештина на пословима 
које обављају. За овај сегмент обуке 
задужене су Служба за безбедност и 
заштиту здравља, са Одељењем заш-
тите од пожара, која је интегрисана у 
функцију људских ресурса ради већег 
доприноса безбедности и Служба за 
обуку кадрова. У току је припрема ин-
терактивног, тимског програма, који 
ће омогућити да се на најбољи начин 

оствари превенција безбедности и 
здравља, елиминишу проблематични 
елементи у пословним понашањима и 
да се промовишу безбедно и одговор-
но понашање. Од поменутог приступа 
очекује се такође и побољшање одно-
са сарадње, односа према раду и раз-
вијање одговорног односа према вла-
ститом здрављу и здрављу других. 

Посебно улагање захтеваће и струч-
не обуке свих типова, као на пример 
обуке из управљачких вештина, који-
ма се унапређује улога лидера и ме-
наџера, затим обуке „финих“ вештина, 
које су потребне да свакодневно боље 
и успешније обављамо посао, школо-
вања, информатичке и језичке обуке 
запослених, као и редовне обуке свих 
запослених из безбедности и здравља 
на раду и заштите од пожара. 

Да би Електровојводина могла да 
оствари захтевне стратешке циљеве, 
потребни су јој људи који имају енер-
гију и жељу да пруже максималан по-
тенцијал. Одељење за спорт и рекре-
ацију има за циљ да бригом о здрављу 
запослених кроз спорт и рекреацију 
унапреди корпоративну културу. Тре-
нутно је у току организовање турнира 
у малом фудбалу, у сарадњи са синди-
катом Управе. Током зимских месеци, 

у периоду од октобра до марта, за мали 
фудбал биће обезбеђена фискултурна 
сала у Основној школи „Јожеф Атила“.

У том духу, запослени Електровојво-
дине учествују у градским лигама за 
мали фудбал, одбојку, стрељаштво, 
стони тенис итд. Одељење има задатак 
да у будућности  обезбеди могућност 
за масовну укљученост запослених у 
спортске и рекреативне активности са 
циљем ширења културе спорта и тим-
ског духа.

Напредан приступ развоју запосле-
них захтева много енергије и пред-
ставља велики изазов за запослене из 
Сектора за људске ресурсе, којим ру-
ководи мр Владимир Пребирачевић. 
Усавршавања и обуке запослених ор-
ганизују запослени у Служби за обу-
ку кадрова, коју чине Милан Радујков, 
шеф службе, Ивана Мирковић Чувар-
дић, Јована Свилокос и Снежана Пита, 
док су у Одељену за спорт и рекреацију 
колеге Миодраг Радаковић и Алексан-
дар Јовановић. Запослени у Служби 
за безбедност и здравље на раду су мр 
Бранислав Орешковић, шеф службе и 
Миливој Николић, а у  Одељењу заш-
тите од пожара су Славко Лазић и Сла-
вица Ловрековић.

И. М.

СТРУЧНО УСАвРШАвАЊЕ ЗАпОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНИ

Свака одговорна компанија, која жели да обезбеди тржишну предност и да држи 
корак са временом улаже у образовање запослених. Развој запослених путем 
обука и усавршавања подстиче креативност, инвентивност и обезбеђује компанији 
јединственост и различитост

Инвестиција у будућност

l НОРЦЕВ – РЕсуРс 
ВЕликих мОгућНОсти

Електровојводина, по угледу на 
велике светске компаније поседује 
наставно-образовни и рекреативни 
комплекс на Иришком венцу НОРЦЕВ, 
који може да подржи најсавременији 
концепт образовања. Могућност 
континуираног понављања, 
симулација, савремена опрема, 
практично-показни полигон за 
електромонтере су само неки 
од ресурса којима овај центар 
располаже и који ће бити максимално 
искоришћени. 

И. М.
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У Електровојводини се изричито 
инсистира и, у још већој мери 
него 2012, стриктно контролише 

превентивно поштовање „пет златних 
правила“, као и  придржавање општег 
режима рада и коришћење личних заш-
титних средстава. Понашања супротна 
тим правилима су недопустива и то сва-
како мора бити важан део односа према 
учешћу у радним процесима и уграђе-
но у свест сваког запосленог. Брига о 
придржавању стандарда безбедности и 
здравља на раду јесте у интересу сваког 
запосленог и послодавца, јер се стање 
безбедности и здравља запослених само 
на тај начин може подићи на жељени 
квалитетнији и виши ниво. Такав ефи-
каснији и перманентан рад и приступ 
све више у пракси показује своје пози-
тивне резултате, па је у првих шест ме-
сеци ове године било, без иједне повре-
де са смртним исходом, 21 лака и само 
једна тешка повреда на раду (због окли-

знућа на леду). Иначе, у истом периоду 
прошле године било је знатно више, чак 
пет тешких повреда.

Од те 22 повреде, осам је настало 
при доласку или одласку с посла, у са-
обраћајним незгодама, при нападу фи-
зичких лица или животиња (ујед паса 
или убод инсеката), а 14 су повреде које 
су могле да буду спречене применом 
превентивних мера на послу. Највише 
од укупног броја повреда у првих шест 
месеци 2013. било је у ЕД „Панчево“ (8), 
од чега шест на раду, док у огранцима 
ЕД „Суботица“, „Сомбор“ и „Сремска 
Митровица“ , није било повреда на раду. 
Како сазнајемо од надлежних из Дирек-
ције за корпоративне послове у Управи 
Друштва, уочљиво је да је број повреда 
по месецима уједначен, али (као и 2012) 
највише повреда се дешава у трећем и 
петом сату од доласка на посао (време 
највећег нивоа активности на обављању 
послова), најчешће средом и четвртком. 

Највећи број повреда (5) регистрован је 
код запослених старости 36 до 40 годи-
на, а учесталост повређивања најчешћа 
је код млађих (20 до 25 година), највише 
са средњом стручном спремом (13).

Услед непридржавања општег режи-
ма рада и некоришћења личних заш-
титних средстава било је шест повре-
да на раду (5 у ЕД „Панчево“ и једна у 
ЕД „Зрењанин“). Најчешће су то више-
струке или повреде прстију, подлак-
тице, потколенице, очију. Надлежни 
стога наглашавају  неопходност по-
штовања Процедуре спровођења мера 
безбедности и здравља на раду (PR-
BZR-01), која важи од 27.маја ове го-
дине и којом се, уз контролу примене 
мера БЗР од стране директора огранка, 
та контрола проширује и на одговорне 
руководиоце организационих целина 
(руководиоци сектора експлоатације, 
инвестиција, трговине електричном 
енергијом /ЕЕ/, као и шефови служби у 
овим секторима, руководиоци погона 
и шефови пословница). Од ЕЕ ниског 
напона било је три повреде на раду (на 
бројилима и на јавној расвети), а једна 
на високом напону. То такође указује 
на потребу наставка и континуитета 
редовне контроле монтерских парова, 
а због понављања повреда које су про-
узроковане при раду са ручним алати-
ма, Служба за безбедност и заштиту 
ће организовати одговарајућу обуку у 
свим огранцима. 

По Упутству система менаџмента 
квалитетом (UP-BZR-01), за све запо-
слене, није дозвољено присуство ни 
промила алкохола у крви, па је свака-
ко опомињуће што је при 141 контроли 
алкохолисаности код 807 запослених, 
у три случаја констатовано да запосле-
ни имају недозвољен ниво алкохола у 
крви.  Против њих су, нужно, предузете 
превентивне и дисциплинске мере. Сем 
ових контрола,  надлежни у огранцима 
су обавили  и 431 контролу спровођења 
мера БЗР, констатована је 31 непра-
вилност и предузете су мере за њихо-
во отклањање (највише примедби кон-
статовано је у ЕД „Сомбор“ (12) и ЕД 
„Суботица“. 

М. Ч. 

ЗНАЧАЈНО СМАЊЕЊЕ ТЕШКИХ пОвРЕДА НА РАДУ

До јула ове године  у Електровојводини се догодиле 22 повреде на раду, од чега 
само једна тешка, ни једна са смртним исходом

Превентива – безбеднији рад
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На основу вишегодишњег иску-
ства на одржавању ТС 110/20 
kV, перспективе улагања мате-

ријалних средстава у одржавање и за-
мену опреме на њима, запуштености 
постројења у ТС 20/0,4 kV и мреже и 
старости средњенапонских (SN) кабло-
ва, сматрамо да оклопљена постројења 
са прекидачима на колицима – нису до-
бро решење. Замена постројења старих 
20-25 година због немогућности рекон-
струкције (док су у погону прекидачи 
110 kV стари више од  50 година и ре-
конструисана SN постројења стара че-
тири деценије) није техничко, већ – из-
нуђено решење. Савремена постројења 
20 kV са фиксним прекидачима подес-
нија су за праћење и одржавање, мање 
је компликовано санирање хаварија, а 
реконструкција је могућа. Ово су кључ-
ни ставови аутора Милана Радуновића 
и Видоја Мијатовића из Огранка ЕД 
„Сомбор“ у раду „Експлоатација SN по-
стројења у ТС 110/x kV“, представље-
ном у Стручној групи „Постројења“, на 
овогодишњем 31. саветовању CIGRE 
Србија, на Златибору.

Оба аутора раде у Служби мерења 
и заштите сомборског огранка Елек-
тровојводине и, у најкраћем, сматрају 
да се, у експлоатацији поменутих по-

стројења дошло у апсурдну ситуацију: 
постројења стара око 25 година се 
мењају комплетно, док се старијима 
(и преко 40 година) радни век проду-
жава уградњом вакуумских прекидача 
уместо малоуљних. Прецизније, мењају 
се постројења  у извлачивој техни-
ци а реконструишу она – „отвореног“ 
типа. Наглашавају да се готово нико не 
усуђује да уграђује вакуумске прекида-
че на постојећа колица и сматрају да је 
апсурд у томе што „Техничке препоруке 
ЕПС-а“ фаворизују извлачиву технику.

Аутори се слажу да су предности из-
влачивог система: смањене димензије, 
брза замена неисправних прекидача и 
већа безбедност манипуланата. Наво-
де и да је брза замена прекидача добра 
за индустрију, али сматрају да брза за-
мена прекидача дистрибуцији није то-
лико битна. Додају и да је често извла-
чење колица из ћелија, уз немогућност 
контроле оствареног енергетског кон-
такта (визуелно или термовизијом) , 
узрок хаварија. Наглашавају и да нису 
поборници смањења  ширине ћелија, са 
1.000 на 800 милиметара, због повећа-
них улагања у изолацију,  док у вези са 
најављеним смањењем на 600 mm упо-
зоравају да ће то поправке учинити го-
тово немогућим, због смештаја велике 

количине опреме у смањену запреми-
ну. Подсећају и да се преко тедера на-
бављају постројења различитих про-
извођача, чији делови нису међусобно 
замењиви, што значи потребу за вели-
ком количином резервне опреме.

Аутори указују да у пракси нису 
имали проблема са безбедношћу 
манипуланата на „отвореним“ по-
стројењима, као и да се избацивањем 
уља као медијума за гашење лука, 
степен могућих хаварија смањује. 
Подсећају и да, због смањења трош-
кова и конкурентности, произвођачи 
смањују размаке делова под напоном 
од уземљених (испод минимално до-
звољених  /JUS N.B0.030/, без додат-
не изолације). Сматрају да је то лоше, 
пошто код појаве гасова у затвореном 
простору ћелије долази до озбиљ-
нијих оштећења него у „отвореном“ 
и наводе пример из рада на тамо-
шњем терену. Истичу да се у „отворе-
на“ постројења, уз мале дораде, може 
уградити различита опрема. Износе 
и утисак да су претходне генерације 
извлачивих постројења (издржала 25 
година) домаћих произвођача, ква-
литетније рађене и детаљније испи-
тиване од сада доступних. 

М. Ч.

ЕКСпЛОАТАЦИЈА СРЕДЊЕНАпОНСКОг пОСТРОЈЕЊА У ТС 110/x kV

Констатација из наслова произилази из ставова Милана Радуновића и Видоја 
Мијатовића из Електровојводине, Огранак ЕД „Сомбор“, у раду представљеном на 
31. саветовању CIGRE Србија

Извлачива техника лоше 
решење

Разноликост типова прекидача снаге 20 kV на једној ТС 110/20 kV
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Срђан Павловић рођен је у Но-
вом Саду, фебуара 1987. године. 
Средњу економску школу „Све-

тозар Милетић“  у Новом Саду успешно 
завршава као економски техничар, по-
сле које уписује основне студије, а након 
њих мастер на Економском факултету 
на смеру рачуноводство и ревизија. То-
ком студија управљачко рачуноводство 
које се бави управљањем трошковима у 
предузећу, затим предмети из области 
ревизије, финансијско извештавање, 
међународна рачуноводствена регулати-
ва и пословна анализа били су предмети 
које су Срђана највише занимали. Своје 
прво радно искуство стекао је у Београ-
ду, радећи на пројектима екстерне реви-
зије у банкама, јавном сектору и преду-
зећима из привреде. 

 - У моменту кад сам добио позив и од-
луку о избору кандидата по конкурсу 110 
најбољих радио сам у ревизорској кући у 
Београду и свакодневно путовао из Но-
вог Сада у Београд. Тада ми се чинило да 
ће ме пут ка сталном запослењу одвести 
у Београд јер у Новом Саду до тада ни-
сам имао адекватних понуда за посао у 
струци. С обзиром на те околности, по-
сао у Електровојводини сам прихватио 
јер ми је омогућио рад у струци, и рад у 
великом систему у којем има јако пуно 
простора за стицање нових знања и нап-
редовање – рекао је Срђан Павловић. За 
конкурс који је Електровојводина распи-
сала није се пуно припремао, али као 
што и сам каже путем интернета се сас-
вим довољно информисао о основним 
карактеристикама пословања и функци-
онисања Електровојводине. Током своје 
приправничке обуке, Срђан је имао при-
лику да се упозна са свим секторима, њи-
ховим пословима у Управи као и да по-
сети поједине секторе у ЕД „Нови Сад“. 
- Након нешто више од годину дана рада 
у ЕВ могу да кажем да сам веома задо-
вољан стеченим искуством и знањима 
о начину функционисања пословања у 
Електровојводини. Задовољан сам и на-
претком у информатичком смислу по-
што за бројне анализе које израђујемо 
у Сектору економике пословања свако-

дневно користимо Ексел, и обрађујемо 
велике количине података како би се на-
правили различити извештаји. Конти-
нуирано учење је у данашњим условима 
неопходно за успех, па се у складу са тим 
трудим да пратим све актуелности које 
су од значаја за пословање једне компа-
није. Такође верујем да ћу у наредном пе-
риоду имати још више прилика за струч-
но усавршавање на курсевима везаним 
за област мог интересовања тј. рачуно-
водства и ревизије – каже Срђан. 

Срђан се данас налази у Сектору еко-
номике пословања / Служби финан-
сијског извештавања. Ради на позицији 
Економиста 1 где учествује у послови-
ма израде кварталних Извештаја о по-
словању, Анализе о примени упутства 
о погонском књиговодству, Анализи 
о економско-финансијском положају 
Електровојводине у дистрибутивној де-
латности ЈП ЕПС, месечном праћењу 
реализације уговора са добављачи-
ма, састављању приказа о реализацији 
плана појединих трошкова (као што су 
трошкови репрезентације, трошкови 

накнада по уговорима о делу и привре-
меним и повременим пословима, трош-
кови за стручно образовање и други 
трошкови из групе осталих пословних 
расхода) као и месечног приказа реали-
зације инвестиција у току. Као велики 
ентузијаста жеља му је да стекне неки 
од званичних сертификата у области 
рачуноводства и ревизије, као што су 
ACCA међународна диплома или сер-
тификати које издаје Савез рачуновођа 
и ревизора Србије и Комора овлашће-
них ревизора. 

Након напорног и успешно заврше-
ног радног дана, Срђан ужива у дру-
жењу са пријатељима, посети кул-
турно-музичким манифестацијама, 
изложбама које организује његова 
сестра близнакиња, а посебно ужива 
у вожњи бицикла и планинарењу по 
Фрушкој гори које организује често 
са својим друштвом. Иако са физиком 
није имао додира од основне школе, 
своје аматерско интересовање усмера-
ва ка метеорологији.

М. К.

СРЂАН пАвЛОвИЋ, МАСТЕР ЕКОНОМИСТА, ЕД „НОвИ САД“ 

Почетком априла када су потписани уговори на неодређено време са десет 
најбољих кандидата који су се пријавили на актуелни конкурс Електровојводине, 
Срђан Павловић један од истакнутих кандидата испричао нам је своје искуство

Задовољан стеченим искуством
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Срђан Павловић
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Службу за одржавање трафоста-
ница 110(35)/x kV чине четири 
монтера којима неопходну по-

моћ пружају два бравара из Службе за 
одржавање електроенергетске опреме и 
уређаја и електромонтер из Службе ме-
рења и заштите.

О раду Службе, нешто више смо саз-
нали од дугогодишњег монтера госпо-
дина Шандора Тота, који у Електро-
војводини ради од 1987. године. 

На основу дугогодишњег искуства 
о раду ове службе од господина Тота 
смо сазнали да Сектор за експлоатацију 
Електродистрибуције „Нови Сад“ чини 
Служба која одржава електроенергетске 
објекте, затим одељење трафостани-
ца у којој су екипе за одржавање ТС 
110(35)/x kV и одржавање дистрибу-
тивних трафостаница 10 (20)/04 kV. 
Сектор чини и одељење водова које је 
задужено за одржавање надземних во-
дова, подземних водова и прикључака 
(некада екипа јавног осветљења) и де-
журна Служба. Поред наведене Служ-
бе, у Сектору постоји и Служба мерења 
и заштите, као и Служба за одржавање 
електро-енергетске опреме – објашња-
ва господин Тот. 

Раднике ове Службе затекли смо на 
ремонту и припреми за зиму трафоста-
нице 35/10 kV „Лиман“, при уградњи 
тзв. „хладних група“, односно вентила-
тора. То подразумева замену механизма 
за показивање нивоа уља у трансфор-
матору, као и уградња посебног систе-
ма за доливање трансформаторског уља 

без потребе за искључењем енергетског 
трансформатора. – Суочени са чиње-
ницама да се потрошња електричне 
енергије у летњим месецима приближа-
ва зимском периоду, а да у исто време 
трансформатор ради у најповољнијем 
режиму са становишта температурних 
прилика, били смо принуђени да на 
овакав начин одржавамо трансформа-
тор у погону. Бенефит ових послова се 
огледа у повећању поузданости и сигур-
ности електроенергетског система, као 
и продужавању животног века енергет-
ског трансформатора – додао је Шан-
дор Тот. 

Неизоставно је поменути да се ова 
Служба поноси јединственим решењем 
уградње вентилатора, као и система за 
доливање уља које је резултат инова-
тивног решења запослених. Трансфор-
матори овог напонског нивоа немају 
оваква техничка унапређења. - Велики 
број тзв. „уземљења“ сведочи о томе да 
су безбедност и здравље на раду наших 
електромонтера увек на првом месту, а 
посао монтера је такав да морају бити 
увек доступни и спремни да одговоре 
квалитетно и брзо на позив диспечера 

или руководиоца у насталој ситуацију – 
истиче Тот.

Мобилне екипе ове Службе имају 
стална кућна дежурства викендима, 
празницима и другим приликама, од-
носно дежурне монтере који врше от-
клањање погонских грешака, односно 
кварова. Уколико се догоде овакве си-
туације, на терен увек иду два монте-
ра. У овој добро организованој еки-
пи, посебна пажња се поклања добрим 
међуљудским односима, који су уједно 
и предуслов за постизање добрих ре-
зултата. Из  таквих односа произилази 
висок квалитет изведених радова, бри-
га једних о другима као и лична прија-
тељства. 

Оно о чему запослени у Служби за 
одржавање посебно воде рачуна, јесте 
безбедност и заштита на раду при из-
вршавању ових одговорних и сложених 
послова. Без обзира на комплексност 
посла, временске прилике и неприлике 
колеге из ове Службе су нас дочекале 
расположене и спремне да одговоре на 
сва наша питања и разреше све наше 
недоумице. 

И. М.

У пОСЕТИ СЛУЖБИ ЗА ОДРЖАвАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА  110(35)/x КV ЕД „НОвИ САД“

Без обзира на комплексност посла, временске прилике и неприлике као и остале 
факторе, међуљудски односи предуслов за постизање добрих резултата Службе за 
одржавање трафостаница

Монтери увек у приправности

l ОБУКЕ ЗА СРОДНЕ 
ПОСЛОВЕ

Кад се монтер запосли у 
Електродистрибуцији, он проведе у 
свакој служби одређено време и тиме 
стиче вредна искуства за обављање 
разних сродних послова, што се у 
пракси показало као драгоцено и 
практично.

И. М.
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Српски физичар, физички хемичар, 
проналазач и професор матема-
тике и физике, рођен је 9. октобра 

1854. године у месту Идвор (општина 
Ковачица) у Банату, као једно од десето-
ро деце, оца Константина и мајке Олим-
пијаде. Након стеченог основног обра-
зовања у родном месту, 1871. године у 
Панчеву уписује средњу школу. Панчево 
напушта 1872. године и одлази у Праг. 
Након изненадне очеве смрти, 1874. го-
дине прекида школовање и одлази у Сје-
дињене Америчке Државе. Три године 
похађања вечерње школе, физичког рада 
и паралелног учења енглеског, грчког и 
латинског језика у Америци, биле су до-
вољне да у јесен 1879. године, упише Ко-
лумбија колеџ у Њујорку. Диплому првог 
Академског степена  добија 1883. године, 
а потом се враћа у Европу где наставља 
школовање. У Берлину 1889. године док-
торира физичку хемију, а после на Ко-
лумбија универзитету започиње своју 
професорску и научну каријеру. 

Од великог броја његових прона-
лазака, главни су Пупинови калемо-

ви којима је омогућен пренос теле-
фонских разговора на велике даљине. 
Ово откриће омогућило је отклањање 
штетног дејства капацитивности водо-
ва који је представљао главну сметњу 
преноса сигнала на дужим растојањи-
ма, а манифестовало се појавом шума. 
Проблем је решен постављањем ин-
дуктивних клемова на строго одређе-
ним растојањима дуж водова. Раз-
радио је нову математичку теорију 
преноса осцилација кроз жицу са рас-
поређеним масама. Ти индуктивни 
калемови, у његову част, названи су 
„Пупинови калемови“, а процес укљу-
чивања у линију „пупинизација“. Овај 
патент му је донео светску славу и бо-
гатство, а захваљујући његовим про-
наласцима у аналогној телефонији 
функционише међуградски и међуна-
родни саобраћај. 

Своја научна сазнања и доприносе 
провераване експерименталним ис-
траживањима у лабораторији, Пупин 
је крунисао проналасцима и патенти-
ма за практичне примене. Након што 

је Рендген 1895. године, објавио свој 
проналазак x зрака, Пупин је 1896. го-
дине, открио секундарну рендгенску 
радијацију и убрзо након тога развио 
и брзу методу ренгенског снимања, 
која се састојала у томе да се између 
објекта који се снима и фотографске 
плоче, уметне флуресцентни екран, 
чиме је скраћено време експозиције 
трајања од око једног сата на свега не-
колико секунди. Тај метод је нашао 
широку примену и још увек се при-
мењује.

Пупин је био и велики патриота. 
Свом презимену је додао Идворски 
како би показао приврженост свом 
родном крају. Био је један од оснива-
ча и дугогодишњи председник „Срп-
ског народног савеза“ у Америци. По 
завршетку првог светског рата, учест-
вовао је на Париској мировној конфе-
ренцији и тада помогао у одређивању 
граница будуће Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца. Носилац је и југо-
словенског одликовања Белог орла 
Првог реда. Михајло Идворски Пупин 
је објавио и више десетина научних 
расправа.Свој живот је описао у делу 
које је награђено Пулицеровом награ-
дом 1924. године. Био је ожењен Аме-
риканком Саром Катарином Џексон и 
са њом имао ћерку Барбару. Михајло 
Пупин је умро 12. марта 1935. године 
у Њујорку.   

М. Ја.

O ЛИКУ И ДЕЛУ: МИХАЈЛО ИДвОРСКИ пУпИН

По рођењу српски, стеченом држављанству и месту стварања амерички, а по 
доприносима светски научник. Американци га памте и као великог научника, и као 
патриоту, који је несебично помагао својој домовини

Србин кога су волели
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Портрет: Михајло Идворски Пупин

Сребрњак са ликом Михајла Пупина

l Задужбине и посебна приЗнања Михајла пупина

1914. године створио је „Фонд Пијаде Алексић-Пупин“, у знак сећања и захвалности 
мајци Пијади. Сваке године, средствима тог фонда, на Светосавским академијама, 
награђивани су ученици који су се истицали у књижевности, историји и гусларству. 
Основао је задужбину при Народном–историјско-уметничком музеју у Београду. 
Фондови Задужбине користили су се за куповину српских уметнина за музеј и 
издавање публикација „српских старина”.

Сребрњак са ликом Михајла Пупина искован је поводом 125 година од његовог 
рођења. У Америци 1958. године установљено је одличје Медаља Михајла Пупина која 
се додељује сваке године за посебне заслуге, за допринос националним интересима 
Америке.

М. Ја.
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Крајем августа у организацији 
Синдикалне организације одржа-
но је такмичење у спортском ри-

болову. На вештачком језеру у Гложа-
ну,  укупно три дана, од петка до недеље 
такмичари су имали прилику да пока-
жу своје риболовачке вештине. По ре-
чима организатора Зорана Ћулума, вре-
ме је послужило љубитеље овог спорта, 
а такмичење је протекло без пропуста. 
Такмичило се укупно 10 екипа, од којих 
су прва три места заузеле екипе из Вр-
баса, Новог Сада и Зрењанина. 

Другу годину за редом у оквиру 
Секције за екологију и спортски ри-
болов (РСИ) одржано је такмичење 

Другог кола Лиге лова рибе удицом на 
пловак у оквиру сусрета запослених у 
Електровојводини. 

На писти „Плоче“ канала Дунав – 
Тиса- Дунав у Новом Саду, учествовало 
је укупно 12 екипа. Такмичење је траја-
ло пуна три сата. За то време уловљено 
је преко 35 килограма рибе. Циљ такми-
чења, по речима председника РСИ-а, 
било је првенствено дружење, размена 
искустава са терена и добра забава. 

-Без обзира на то што је водостај Ду-
нава низак, што је знатно умањило улов 
време нас је послужило. Такмичење је 
протекло у најбољем реду. Притужби 
од стране такмичара није било, а судија 
овога пута није имао много посла - ре-
као је председник Секције за екологију 
и спортски риболов Мирослав Сремач-
ки. 

М. Ја. 

ТРЕЋЕ КОЛО КАРп ЛИгЕ СпОРТСКОг И РИБОЛОвА НА пЛОвАК 

У циљу унапређења спортско- рекреативне активности у Електровојводини, 
одржано Треће коло Карп лиге спортског риболова и Друго кола лиге лова рибе 
удицом на пловак

Све риболовачке вештине

Такмичење лова рибе удицом на пловак
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l Резултати такмичења 

Екипно: Прво место „Сремска 
Митровица“, са уловљених 6.060 грама, 
друго место „Врбас“, са уловљених 
5.225 грама и треће пласирана екипа 
„Јужна бачка“, са уловљених 3.635 
грама.

Први сектор: Првопласирани је 
Вилин Зденко, „Бетоњерка“, са уловом 
2.475 грама, друго место Павић Рада, 
„Сремска Митровица“ са уловом 2.400 
грама и на трећем месту нашао се 
Терек Вилмош, „Сента“, са уловом од 
1.740 грама.

Други сектор: прво место заузео 
је Сомбати Александар, „Врбас“, са 
уловом 2.075 грама,  друго  место 
Фабри Јан, „Сомбор“, са уловом 1.445 
грама а треће место  заузео је Антонић 
Александар, Управа са уловом 1.430 
грама.

Трећи сектор: прво место заузео 
је Мудрић Александар, „Сремска 
Митровица“, са уловом 2.315 грама, на 
другом месту нашао се Немачински 
Данил, „Врбас“, са уловом од 2.240 
грама и треће место  Николајевић 
Бранислав, „Нови Сад“, са уловом 2.050 
грама.

М. Ја.

l Резултати тРећег кола 
каРп лиге еВ

Прво место заузела је екипа из 
„Врбаса“, друго место екипа из 
„Новог Сада“, треће место екипа из 
„Зрењанина“, четврто место екипа 
Управе Електровојводине, пето место 
екипа из „Сомбора“. На шестом месту 
нашла се екипа „Јужна бачка“, седмо 
место заузела је екипа из „Сенте“, осмо 
место екипа из „Руме“, девето место 
екипа из „Кањиже“ и десето место 
екипа из „Суботице“.

У сва три кола Карп лиге 
Електровојводине, екипе из Врбаса, 
Новог Сада и Зрењанина до сада 
потврдиле су своје риболовачке 
вештине и заузеле прва три места. 
Екипе Управе из „Новог Сада“, „Сенте“, 
„Сомбора“ и „Руме“, заузеле су од 
четвртог до седмог места. Мање среће 
али свакако пуно оптимизма имале су 
екипе „Јужне бачке“ и „Суботице“ које 
су заузеле девето и десето место.  

М. Ја. 
Такмичари на језеру у Гложану




