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Пред Електровојводином као и другим при-
вредним друштвима за дистрибуцију електри-
чне енергије су изазовни и сложени послови на 
испуњењу обавеза по Закону о енергетици како 
би тржиште електричне енергије од 1. јануара 
заживело пуним капацитетом, али и нови за-
хтеви и послови које треба да успостави опера-
тор дистрибутивног система, поред послова који 
се услужно већ обављају за „ЕПС Снабдевање“. 
Неки од стратешких послова које ће Електро-
војводина као оператор дистрибутивног сис-
тема у тржишном окружењу обављати, су ус-
постављање механизма размене података са 
оператором преносног система ради утврђи-
вања одступања балансне групе, успостављање 
и вођење базе података о купцима са потпуним 
снабдевањем, затим, успостављање процеса који 
купцима омогућавају да изврше промену снабде-
вача, потписивање и успостављање базе података 
о приступу дистрибутивном систему и на осно-
ву уговора редовно месечно фактурисање услуге 
приступа дистрибутивном систему и обезбеђи-
вање наплате по том основу. Предстоји нам и 
нужна и стратешка преоријентација послова тзв. 
трговине на послове оператора дистрибутивног 
система у тржишном окружењу, што ће бити те-
жиште наших активности од почетка наредне го-
дине. У том смислу, мора се учинити све да с но-
вом организацијом и снабдевач и оператор битно 
промене свој однос према купцима и да купац не 
трпи због раздвајања делатности на дистрибу-
тивном нивоу. А то ће се постићи када и снабде-
вач и оператор буду заживели у пуном капаците-
ту који подразумева тржишно пословање. Зато, 
као сервис грађана, морамо бити ефикасни, рад-
но способни, продуктивни и економични.

Већ сада морамо припремати и спроводити 
динамичне промене у условима постојања кон-
куренције са више снабдевача и на јединствен 
начин обезбедити недискриминаторско пона-
шање према свима на целом конзуму Електро-
војводине. У обавези смо и да имплементирамо 
и доследно спроводимо мноштво прописа који 
регулишу сложене односе и процесе на тржишту 
електричне енергије.

Пред нама су, дакле, захтевни изазови у крат-
ком времену и у веома сложеним односима. 
Електровојводина има кадрове за будуће, нужне 
организационе промене које ће врло брзо усле-
дити.Зато, имамо разлога да верујемо у успех.

М. Шијан 

Спремни за нове изазове
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ПОВОДОМ ДАНА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ОДРЖАНА СЕДНИЦА УО ЕПС-А 

Поводом 6. октобра Дана електро-
привреде Србије, Управни од-
бор „Електропривреде Србије“ 

4. октобра одржао је седницу и доделио 
Повеље са плакетом „Ђорђе Станоје-
вић“ за 2013. годину. Повеље и плакете 
уручили су др Аца Марковић, председ-
ник УО ЕПС-а и Александар Обрадо-
вић, в.д. директора ЕПС-а. Седници су 
присуствовали Дејан Поповић, држав-
ни секретар у Министарству енергети-
ке, развоја и заштите животне средине, 
Дејан Трифуновић, помоћник министра 
енергетике, развоја и заштите животне 
средине, проф. др Петар Шкундрић, 
саветник председника Владе Србије, 
Љубомир Аксентијевић, саветник ми-
нистра енергетике, развоја и заштите 
животне средине, Љубо Маћић, пред-
седник Савета Агенције за енергети-
ку, Александра Наупарац, заменик ге-

нералног директора „Електромреже 
Србије“, као и директори привредних 
друштава у систему „Електропривреде 
Србије“. 

У години обележавања 120 година 
електроопривреде Србије, признања 
„Ђорђе Станојевић“ уручена су Нови-
ци Машковићу, дипломираном машин-
ском инжењеру, за допринос у развоју 
„Електропривреде Србије“, изузетно 
ангажовање у остваривању планских 
циљева и мера пословне политике, ус-
пешно руковођење и организацију 
послова у функционисању електро-
енергетског система Србије, Богдану 
Ђурђевићу, дипломираном инжењеру 
електротехнике, који је је готово чи-
тав радни век провео у „Електропри-
вреди Србије“ за изузетно ангажовање 
у остваривању пословне ефикасности, 
економичности и рационалности по-

словања и Рударско-геолошком факул-
тету Универзитета у Београду за изузе-
тан допринос у образовању стручњака 
из области рударства и геологије који 
су својим знањем стеченим на овом фа-
култету и стручним радом допринели 
развоју сложеног система „Електропри-
вреде Србије“.

Управни обор ЕПС-а доделио је до-
нације од по 3,5 милиона динара Саве-
зу слепих Србије за побољшање усло-
ва рада Савеза слепих Србије у оквиру 
новооснованог центра за информати-
ку и асистивне технологије, Клинич-
ком центру Ниш за набавку опреме за 
нови објекат Клинике за кардиохирур-
гију Клиничког центра Ниш и Основној 
школи „Стојан Новаковић“ у Блацу за 
побољшање услова школовања деце на 
територији општине Блаце.

Приредио: М. Ш.

В. д. директора ЕПС-а мр Александар Обрадовић, Новица Машковић, Богдан Ђурђевић, представник Рударско-геолошког 
факултета и др Аца Марковић, председник Управног одбора ЕПС-а

Признање „Ђорђе Станојевић“ уручено Новици Машковићу, дипломираном 
машинском инжењеру, Богдану Ђурђевићу, дипломираном инжењеру 
електротехнике и Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. 
Донације од по 3,5 милиона динара додељене су Савезу слепих Србије, Клиничком 
центру Ниш и Основној школи „Стојан Новаковић“ из Блаца

Признања у години јубилеја
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ЕНЕРГЕТИКЕ У БЕОГРАДУ

Отварајући сајамске манифеста-
ције, проф. др Зорана Михајло-
вић, министарка енергетике, 

развоја и заштите животне средине, 
нагласила је да су покретачи развоја 
рударство, енергетика и пољопривре-
да и позвала је инвеститоре да се јаве, 
јер пројеката има довољно. 

- Електропривреда Србије може и 
мора да буде боља и ефикаснија, а уз 
помоћ Владе Србије и Министарства 
енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине у наредним годинама 
ЕПС треба да буде технички спреман, 
са што мање губитака, али и да уреди 
финансијско пословање - рекла је Ми-
хајловић.

- Планирана производња у капаци-
тетима ЕПС-а до краја ове године тре-
бало би да буде 37 милијарди кило-
ват-сати, што је највећа производња у 
последњих неколико година. Следе ве-
лика улагања у производњу угља, тер-
мо и хидро сектор, заштиту живот-
не средине и дистрибутивни сектор, а 
улагања ће бити јер је ЕПС одговоран 
за покретање привреде Србије. - рекао 
је на отварању сајма енергетике др Аца 

Марковић, председник Управног одбо-
ра ЕПС-а. 

Александар Обрадовић, в.д. дирек-
тора „Електропривреде Србије“, указао 
је на то да први пут у историји старој 
120 година ЕПС више није монополис-
та, а на отвореном тржишту електричне 
енергије на високом напону забележен је 
велики успех.

-Задржали смо 97 одсто тржишта, а 
следеће године нас чека велики изазов на 
средњем напону. ЕПС пролази кроз ве-
лику реорганизацију, једну од највећих 
и имамо велику подршку Владе Србије. 
Надам се да ћемо брзом реализацијом 
Полазних основа и корпоративизацијом 
успешност компаније мерити профита-
билношћу. – истакао је мр Обрадовић 

Након свечаног отварања Mинистар-
кa енергетике, развоја и заштите живот-
не средине, проф. др Зоранa Михајловић, 
посетила је Сајам, а на штанду Електро-
војводине дочекао је и са њом разговарао 
директор Друштва Срђан Кружевић.

Првог дана Сајма одржана је и пре-
зентација Електровојводине са темом 
„Модернизација техничког система уп-
рављања“ коју је презентовао Небојша 

Ракочевић, самостални инжењер 2, из 
Центра за информатику и телекомуни-
кације.

-Паметна мрежа – ( Smart Grid) пред-
ставља модернизацију система за произ-
водњу и испоруку електричне енергије и 
омогућује надгледање, заштиту и аутома-
тизовану оптимизацију рада свих делова 
система, централних и дистрибуираних 
извора, преносне мреже, дистрибутивног 
система, инсталација за складиштење 
енергије, електричних возила, крајњих 
купаца и уређаја у домаћинству – истакао 
је Ракочевић.

Први Smart Grid пројекат покренут је у 
Електровојводини, у ЕД „Нови Сад“. Кон-
цепт је установљен уз уважавање полаз-
них основа, финансијских могућности, 
тржишне оправданости и испуњавање 
захтева регулаторних тела.

За унапређење постојећег система, за-
даци овог пројекта чине обједињавање 
ЕД „Нови Сад“ и пословница у опера-
тивном смислу као и моделовање елеме-
ната дистрибутивних извора електричне 
енергије и нових купаца. 

Очекивани непосредни бенефити овог 
пројекта су подизање поузданости рада 
постојећих система за управљање и ауто-
матизацију техничких послова дистрибу-
ције, смањење времена прекида напајања 
купаца након квара, повећање техничких 
перформанси система, оптимизација 
рада система (смањење техничких и не-
техничких губитака), смањење оператив-
них, инвестиционих и трошкова органи-
зације.

На крају презентације представљени 
су планови за будућност као и идеје за 
даље унапређење пројекта. У планове 
се убраја проширење концепта на шире 
подручје града Новог Сада, односно на 
цело конзумно подручје ЕД „Нови Сад“, 
затим, повезивање ADMS на АМИ/
АМР/МДМ систем као и ММ мерења 
у мрежи – увођење мреже сензора, де-
финисање нових сервиса за кориснике, 
дисплеји тренутне потрошње код купа-
ца „In - Home“, као и промоција елек-
тричних возила.

М. Ја.

а
К

ТУЕЛ
Н

ОНа овогодишњем 9. Међународном сајму енергетике и 10. Међународном сајму заштите 
животне средине, представило се више од 150 излагача, од којих скоро половина 
из иностранства. Електровојводина се представила запаженом презентацијом 
„Модернизација техничког система управљања“

Презентација Електровојводине на Сајму енергетике у Београду

Паметне мреже у фокусу
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РЕМОНАТА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Зимска сезона се приближава и 
потребно је мрежу припремити 
на повећање оптерећења и ниске 

температуре. Степен реализације пла-
нова ремоната је у складу са плановима 
припремљеним пред ремонтну сезону 
а закључно са септембром, извршење 
плана ремоната по напонским нивоима 
износи, за 110 kV 90%, за 35 kV 87%, за 
20(10) kV 83%, за 0,4 kV 61%. 

- Укупна утрошена средства за ре-
довно, инвестиционо и одржавање не-
електроенергетских објеката почетком 
октобра износе око 930 милиона дина-
ра. До краја године потребно је интен-
зивно радити како би смо окончали 
одржавање и уложили у наше објекте 
планираних милијарду и 400 милиона 
динара. Од укупних средстава за одр-
жавање мреже и електроенергетских 
објеката биће утрошено милијарду и 
138 милиона динара, остало на одржа-
вање неенергетских објеката, тако да 
већ неколико година улажемо повећа-
на средства на одржавање електренер-
гетске мреже и објеката. Током задње 
три године систематски су се замењива-
ли елементи који су најчешће испадали 
из погона, што је донело стабилизацију 
испоруке електричне енергије – каже 
директор Зима.

Обављене су редовне ревизије елек-
троенергетских објеката а ремонти се 
убрзано завршавају. Реализација пла-
на редовног одржавања је боља у одно-
су на претходну годину. Инвестицио-
но одржавање је интензивирано након 
завршетка јавних набавки за електро-
монтажне радове у огранцима. У 2013.
години инвестиционо одржавање је ус-
мерено на реконструкцију 20 kV мреже 
(замена изолације, замена деоница ка-
блова старе конструкције) и постројења, 
реконструкцију НН мреже, замену заш-
титних релеја на неколико ТС 110/20 и 
35/х kV („Суботица 4“, „Нови Сад 9“, 
„Нови Сад Север“ итд.), замену 110 и 
35(20) kV опреме у ТС 110/х kV (мерни 
и енергетски трансформатори). 

- Упоредо са реализацијом редовних 
ремоната, последњих година, ради се и 
на модернизацији система управљања, 

проширујемо управљање СН мрежом, 
набављају се даљински управљани пре-
кидачи (риклозери) у 20 kV мрежи, оп-
ремају се 35 kV објекти СДУ („Перлез“, 
„Зрењанин“, „Центар“, „Бока“, „Панчево 
Пристаниште“, „Никинци“, „Нови Сад 
Подбара“), што у многоме омогућава 
ефикасније праћење и управљање еле-
ментима електродистрибутивне мре-
же и значајно утиче на квалитет испо-
ручене електричне енергије, скраћење 
трајање безнапонске паузе и смањење 
трошкова радова на интервенцијама – 
наглашава Зима. 

До сада обављени послови извршени 
су квалитетно и уз висок проценат ре-
ализације. Почетком октобра времен-
ске прилике дозвољавају да се радови 
на мрежи и објектима извршавају ре-
довно, ангажованост запослених је у 
пуном обиму, уз пуну примену мера 
безбедности и заштите на раду. Већ 
сада можемо закључити да спремно 
очекујемо предстојећу зимску сезону. 

Ову годину карактерише чешћа 
појава невремена са атмосферским 

пражњењем у односу на предходне 
две године. Квалитетним извршењем 
ремоната и систематским улагањем 
у мрежу, проблеми у мрежи свих на-
понских нивоа се смањују. Погонска 
спремност у 2013. години је на нивоу 
прошле године а далеко боља у односу 
на претходни период. За првих девет 
месеци SAIFI (број испада по купцу) 
је 3,4 а 2010. године је износио 6,9; 
SAIDI (минута по испалом купцу) је 
203,6 а 2010. године 484,9.

- Треба напоменути да 1. јануара 
2014.године, купци на средњем напону 
излазе на тржиште електричне енер-
гије а дистрибуција електричне енер-
гије постаје оператор дистрибутивног 
система. Средства која су улагана го-
динама треба да се оправдају кроз 
добру поузданост мреже, минималну 
количину неиспоручене енергије, од-
носно побољшање свих активности 
које од нас захтева тржиште електри-
чне енергије – истиче, на крају, дирек-
тор Зима.

М. Ш.

Степен реализације Плана ремоната врло добар. У предстојећој зимској сезони 
очекујемо добру погонску спремност система и континуирану испоруку електричне 
енергије, истиче Павел Зима, директор Дирекције за управљање 

Ремонтна сезона при крају
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В ећ неколико година уназад 
Електровојводина доноси опе-
ративне планове, на основу 

усвојених мера за реализацију Ак-
ционог плана за смањење губита-
ка електричне енергије (техничких). 
Тако је било и у прошлој и у овој го-
дини. Те активности доносе видљиве 
резултате.

Како сазнајемо од мр Милорада 
Шарића, помоћника директора из-
вршне функције за технички систем 
у Управи Електровојводине, укупни 
годишњи губици (рачунајући ту и 
купце на 110 kV), у односу на 2009. 
па све до данас, су – у паду: 2010. го-
дине су у односу на претходну годи-
ну смањени за 0,39%. Наредне годи-
не, у односу на претходну, смањени 
су за 1,21% ( уштеђено је више од 634 
милиона динара), а 2012. у односу на 
2011. смањени су за 0,83% ( уштеда је 
око 571 милион динара). У овом пе-
риоду, наиме, укупни губици елек-
тричне енергије на годишњем нивоу 

били су: 13,44% (2010), 12,23% (2011) 
и 11,40% (2012).

Када се погледају регистровани куму-
лативни губици у периоду од октобра 
2012. закључно са јулом ове године, та-
кође је видљиво њихово смањење, у од-
носу на исте периоде у тим годинама: 
2011. су били 12,98%, односно 12,99%, 
док су у последња три месеца 2012. 
смањени за 0,93% - на 12,05%, а у првих 
седам месеци 2013. на 12,01% (смањење 
за 0,98%). Укупно, у читавом овом пе-
риоду, на губицима струје уштедело се 
више од 109 MWh, односно 626,4 мили-
она динара (око 5,5 милиона евра).

- Према овогодишњим подацима, 
закључно са августом, досадашњи губи-
ци ЕЕ у Електровојводини су на нивоу 
од 11,58%, а само у августу – на нивоу од 
8,18% (најмање у новосадском и субо-
тичком огранку, а највише у зрењанин-
ском). Наравно, ти резултати нису до-
шли сами, без бројних, континуираних 
мера на терену. До краја августа 2013. 
године обавили смо, на свим напонским 

нивоима, укупно више од 93.000 кон-
трола постојећих мерних места (најви-
ше, у домаћинствима). На основу уоче-
них потреба, такође, заменили смо 37,3 
хиљаде разних врста бројила и обави-
ли баждарење више од 30.000 бројила. 
Замењено је и око 170 различитих врс-
та мерне инфраструктуре по мерном 
месту, а у 1.788 случајева били смо при-
нуђени да изместимо место мерења – ис-
тиче мр Шарић.

По речима Шарића, контролне служ-
бе Електровојводине баве се и откри-
вањем крађе ЕЕ: главни узрок тих тзв. 
нетехничких (комерцијалних) губитака 
је неовлашћено коришћење електричне 
енергије. Иако се овакви „купци“ на раз-
личите начине и уз помоћ неких метода 
и уређаја довијају и користе овакав вид 
„потрошње“ ЕЕ, сада постоји веома до-
бра сарадња са органима правосуђа и 
полиције, који пружају асистенцију на-
шим запосленима код „критичних“ ку-
паца. Такође је изузетно добра сарадња 
са представницима медија, који активно 
сарађују са нама и пружају нам несебич-
ну подршку. Према нашим сазнањима 
и проценама, штета коју узрокују неса-
весни грађани, који се одлуче за овај вид 
криминала, мери се у стотинама мили-
она динара и чини огромну штету свима, 
јер и та украдена енергија мора да се пла-
ти. Помињаним активностима делимич-
но смо успели да смањимо крађе. У овој 
години, закључно са јулом, ти, тзв. нете-
хнички губици чине половину укупних 
губитака (око 300 MWh; 1,8 милијарди 
динара или 15,6 милиона евра). Ипак, у 
овом периоду у односу на лањски, укуп-
но се уштедело/смањили су се губици за 
чак 2,8 милиона евра.

Само у августу 2013. године, подне-
те су одговарајуће кривичне пријаве за 
161 откривен случај крађа, од чега су 93 
одбачене а 29 поступака је у току. Доне-
то је 75 пресуда: 19 ослобађајућих и 56 
осуђујућих (по две затворске или нов-
чане), а педесетак су условне осуде или 
судске опомене.

М. Ч.

СТАЊЕ ГУБИТАКА У ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ П
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Мр Милорад Шарић 

Редовне контроле 
уштеделе милионе
Само у периоду од октобра прошле до краја јула 2013. године, уштеђено више од 109 
MWh, односно око 5,5 милиона евра
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ЈУ МР БРАНИСЛАВ РАДОВИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Поред послова које услужно оба-
вља за „ЕПС Снабдевање“, пред 
Електровојводином су и иза-

зовни задаци на испуњењу обавеза 
по Закону о енергетици како би тр-
жиште електричне енергије од 1. јану-
ара заживело пуним капацитетом, као 
и нови захтеви и процеси које треба 
да успостави оператор дистрибути-
вног система и даљи послови који се 
очекују у овој области у непосредном 
наредном периоду. Ово су нека од пи-
тања о којима смо разговарали са мр 
Браниславом Радовићем, директором 
Дирекције за трговину електричном 
енергијом Управе Друштва.

Шта су били непосредни послови 
функције трговине по раздвајању 
делатности од 1. јула?

-Поред редовних послова и сталних 
задатака, зaпослени у Дирекцији за тр-
говину електричном енергијом дају ве-
лики допринос за успостављање проце-
са и функција за обављање делатности 
оператора дистрибутивног система и 
јавног снабдевача у складу са новим 
Законом о енергетици и директивама 
Европске уније о функционисању тр-
жишта елктричне eнергије. Трговина у 
овим условима све више постаје делат-
ност за подршку развоју тржишта елек-
тричне енергије, тако да обавља посло-
ве оператора дистрибутивног система 
и услужне послове по СЛА уговору за 
јавног снабевача, због чега је и основа-
но ново привредно друштво у оквиру 
ЕПС-а, „ЕПС Снабдевање“. Почетком 
августа Електровојводина је успешно 
и на време припремила све што је било 
потребно за издавање рачуна „ЕПС 
Снабдевања“ за потрошњу у јулу, као 
и обавештења купцима о дугу односно 
стању својих обавеза које имају према 
Елктровојводини по основу испоста-
вњених рачуна од Елeктровојводине 
за јун и претходне месеце. Потом, по-
средством медија обавестили смо куп-
це о новонасталим променама услед 
раздвајања делатности јавног снабде-
вања од делатности оператора дистри-
бутивног система односно „чисте“ 
електродистрибутивне делатности без 

снабдевања који је синоним за трго-
вину елктричном енергијом. Електро-
војводина је благовремено купцима 
издала сва потребна документа (ра-
чун „ЕПС Снабевања“ и Обавештење о 
дугу према Елктровојводини) , тако да 
по том основу додатних гужви и редо-
ва на наплатним местима готово да и 
није било. У септембру смо, исто тако, 
благовремено и стриктно по прописи-
ма спровели припреме и реализовали 
обрачун за августовску потрошњу. Ис-
товремено је настављена, за Електро-
војводину значјана активност за нап-
лату својих потраживања, с обзиром 
да од јула нема потраживања од купаца 
за испоручену електричну енергију. 

У овом периоду постоји велика ди-
намика активности, поготову на функ-
ционалном раздавајању послова снаб-
девача, многа питања се решавају у 
ходу, стално су актуелни прилагођа-
вања за месечне обрачуне, имамо честе 
састанке са информатиком која ради 
оперативне послове за обе делатности, 
а имамо и месечне састанке са руково-
диоцима функција трговине из ограна-

ка. Управо смо сада реализовали нови 
захтев „ЕПС Снабдевања“ за редовно 
издавање опомена и упозорења купци-
ма по основу дуга према „ЕПС Снаб-
девању“. Поред тога, са „ЕПС Снаб-
девањем“ имамо честе оперативне 
састанке по текућим питањима из об-
ласти трговине. 

Који су значајни послови упоре-
до урађени за оператора дистри-
бутивног система?

- У Дирекцији за трговину Управе 
као ОДС смо сада по први пут факту-
рисали услугу приступа дистрибутив-
ном систему „ЕПС Снабдевању“ што 
је сад основни проход Електровојво-
дини, истовремено по том основу при-
премили и издали одобрења за огран-
ке, затим смо контролисали ЕПС-ову 
фактуру за енергију за покривање гу-
битака, што је такође новина у ново-
успставњеним односима. Реализова-
ли смо све послове по СЛА уговору 
за „ЕПС Снабдевање“ као што су, по-
ред наведених и утврђивање прихода 
„ЕПС Снабдевача“ са конзума Елек-
тровојводине укључујући и накнаде за 

Мр Бранислав Радовић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом

Допринос успостављању 
тржишта електричне енергије 
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повлашћене произвођаче, попуст 5%, 
Енергетски заштићен купац, послови 
везани за обрачун и наплату РТВ пре-
тплате и друго.

Најкраће, нама у Електровојводи-
ни предстоји нужна и стратешка пре-
оријентација послова тзв. трговине на 
послове ОДС-а у тржишном окружењу. 
Поред тога што се ти послови нису 
обављали до сада, о њима није ни било 
довољно информација, а то ће, управо, 
почев од 1. јануара 2014. године, бити 
тежиште наших активности. 

Какав је степен наплате фактури-
сане реализације за август и сеп-
тембар?

- Наплата на козуму Електровојводи-
не је и даље убедљиво најбоља у ЕПС-у 
по наплати фактурисане реализације. 
У августу наплата „ЕПС Снабдевања“ у 
Електровојводини је износила 71,14%, 
док је посек наплате на нивоу ЕПС-а 
био 60,25% и била је убедљиво прва. У 
септембру је, такође, наплата била ус-
пешна и износила је 84,15% док је про-
сек наплате на нивоу ЕПС-а износио 
76,06% а Електровојводина је и овог 
месеца била убедљиво најбоља. Када 
се посматра наплата истовремено ра-
чуна „ЕПС Снабдевања“ и старог дуга 
Елетровојводине у августу и септем-
бру, можемо рећи да је наплата веома 
добра имајући у виду да у ова два ме-
сеца нису спровођене активности опо-
мињања и обустава због дуга и износи, 

чак, 95% и 92%. Ови резултати наплате 
указују да је Електровојводина у пре-
тходним годинама, планским и сис-
тематским радом код значајног броја 
купаца, изградила свест и одговоран 
однос према обавезама за утрошену 
електричну енергију. 

Ово је и изванредна прилика за јед-
ну слојевиту анализу наплате на нивоу 
ЕПС-а, у ситуацији када су сва елек-
тродистрибутивна привредна друштва 
имала идентичне услове а при том су 
остварени различити резултати напла-
те по дистрибуцијама, где би се дошло 
до одговора на који начин наступити 
према купцима да би се изградио одго-
воран однос према измиривању обаве-
за за утрошену електричну енергију.

Шта би биле наредне активности 
функције трговине у Електровојво-
дини?

У смислу непосредних наредних ак-
тивности потребно је: интензивирати 
рад на спровођењу Одлуке о репрогра-
му старог дуга чија реализација траје 
до краја новембра, реализовати мере 
наплате по налозима „ЕПС Снабде-
вања“, дефинисати даљи процес рада са 
„ЕПС Снабдевањем“, пружити подрш-
ку „ЕПС групацији“ за ефикасније раз-
двајање регулисаних делатности од 
тржишних делатности као што је де-
латност трговине електричном енер-
гијом, тј. снабдевање. 

Стратешки нови послови које ће 
Електровојводина као Оператор 
дистрибутивног система у тржишном 
окружењу обављати а који до сада нису 
обављани, су успостављање регистра 
балансне одговорности, омогућавање 
промене састава балансне групе, ус-
постављање механизма размене пода-
така са оператором преносног система, 
ради утврђивања одступања балансне 

групе, успостављање и вођење базе по-
датака о купцима са потпуним снабде-
вањем и купцима који немају уговоре 
са потпуним снабдевањем, затим ус-
постављање процеса који омогућавају 
купцима да изврше промену снабдева-
ча, успостављање базе података за куп-
це који буду на резервном снабдевању, 
потписивање и успостављање базе по-
датака уговора о приступу дистрибу-
тивном систему, а након тога на основу 
уговора, редовно месечно фактури-
сање услуге приступа дистрибутивном 
систему и обезбеђење наплате по том 
основу . 

Већ сада морамо припремити и 
спроводити динамичне промене у ус-
ловима постојања конкуренције са 
више снабдевача и обезбедити на је-
динствен начин недискриминатор-
ско понашање према свима, на целом 
конзуму Електровојводине. Већ сада 
као оператор дистрибутивног система 
дајемо потребне информације о отва-
рању тржишта електричне енергије, од 
1. јануара 2014. године свим заинтере-
сованим субјектима. 

 Другим речима, садашња Дирекци-
ја за трговину Електровојводине тран-
сформише се и прераста у, условно ре-
чено, Дирекцију за подршку тржишту 
електричне енергије и то у веома крат-
ком року. У обавези смо да имплемен-
тирамо и доследно спроводимо мно-
штва прописа који регулишу сложене 
односе и процесе на тржишту елек-
тричне енергије а које уређује и надзи-
ре независна Агенција за енергетику. 
Пред нама су, дакле, захтевни изазови 
у кратком времену у веома сложеним 
односима, што представља прави про-
фесионални изазов. 

М. Ш.

l ЕлЕктровојводина има 
кадровЕ за новЕ пословЕ

- Запослени у Дирекцији за трговину 
и секторима трговине у огранцима 
Електровојводине су добра кадровска 
основа као носиоци будућих, нужних 
организационих промена. Изграђени 
кадрови у овој области се тешко 
могу наћи, већ се морају припремати 
и изграђивати. Кључ успеха за 
Електровојводину као ОДС је у томе 
да тимски раде запослени у садашњој 
трговини, управљању и информатици. 
Са информатиком је кључно остварити 
синергијске ефекте који ће значајно 
подићи квалитет и ефикасност 
рада. Кроз тимски рад уз примену 
хеуристичких и статистичких метода 
може се доћи до новог квалитета у 
ефикаснијем пословању – наглашава 
директор Радовић.

М. Ш.



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА10

Енерготехника „Јужна Бачка“ доо 
Нови Сад (ЕНТЈУБА) је основа-
на и пословала у оквиру онда-

шњег СОУР „Електровојводина“ пре 
45 година, а од 2005. године, у склопу 
ширих реформи у ЕПС-у и одвајања 
свих неелектродистрибутивних „ћер-
ка-фирми“ од основне делатности, 
ради самостално на отвореном до-
маћем и све више и на иностраном 
тржишту. Од половине 2010. године 
је приватизована. 

Због пословних обавеза директора 
овог предузећа Небојше Грбушића, 
саговорник нам је био његов помоћ-
ник за електроенергетику, мр Зоран 
Ристановић.

-Фирма ЕНТЈУБА је 2012. године 
остварила приход већи од 50 милиона 
евра, за четртину више него у 2011. 
години. Овај пословни успех вредан 
је пажње у садашњем привредном ок-
ружењу вишеструко, поготову што у 
привреди Новог Сада данас готово да 
и нема приватизованих фирми које се 
могу похвалити добрим пословањем. 
Подсећам, наша основна делатност је 
монтажа ЕЕ објеката, редовно и хава-
ријско одржавање ЕЕО, производња 
СН и НН постројења, изградња сту-
бова за далеководе, склапање гасом 
изолованих СН постројења (Симе-
нс). Поред електроенергетике наша 
фирма је посебно развила послове из 

области термоенергетике , пре све-
га на изградњи гасовода и топлово-
да, изградњи котловских постројења, 
где се остварује значајан део прихо-
да. Осим тога у функцији квалитет-
ног и ефикасног прибављања неоп-
ходних материјала и опреме за ове 
две делатности развила се и трговина 
која ради и за трећа лица - каже мр 
Ристановић. Он указује да је у време 
приватизације ова фирма имала око 
250, а већ сада у ред за редовно ис-
плаћивану плату, награде, прековре-
мени рад и сл. чека 405 запослених.

Сазнајемо да ЕНТЈУБА и по самос-
талном уласку у тржишне воде и по-
сле приватизације, практично, до да-
нас – наравно, на основу резултата 
претходних јавних набавки/тендера 
– није ни прекидала успешну и обо-
страно корисну сарадњу са Електро-
војводином. По речима Ристановића, 
у последње три године ова фирма је 
била једна од главних извођача или 
подизвођача на објектима „ЕВ“ који 
су били у градњи: 110/x kV, 20/0,4 
kV и код изградње и реконструкције 
надземне и кабловске мреже. Само 
у 2012/13. имали смо коректну по-
словну сарадњу на радовима у три 
велике ТС 110/20kV (Вршац I и II и 
Инђија). Поред тога, у оквиру редов-
них годишњих уговора, радимо и на 
одржавању објеката 110/x kV. Све то 

сведочи, каже саговорник, да смо се 
добро снашли на тржишту.

- Претходних и ове године били 
смо упослени на највећим инвести-
цијама у Србији: „Фиат“ у Крагује-
вцу (котларница и пар ТС), Рафине-
рија нафте (РН) Панчево (монтажа 
220 kV постројења, изолованог га-
сом – што је први пут код нас урађе-
но), а радимо и за све остале делове 
ЈП ЕПС-а. Ту је и изградња гасово-
да са мерно-регулационом станицом 
(80.000 m3/h), вредан 2,2 милиона 
евра за РН Панчево, котловског по-
стројења на биомасу, топлотне снаге 
18 MW, у Сремској Митровици (вре-
дан 2,5 милиона евра). Успех фирме је 
постигнут захваљујући ширењу услу-
га, отварању представништва на под-
ручју ЕУ, али пре свега запосленима, 
вредним радницима и стручном и 
амбициозном менаџменту. Улажемо 
у људске ресурсе, нове технологије, 
пионири смо у инсталирању система 
грејања из обновљивих извора. Шан-
су видимо и предузимамо одгова-
рајуће активности и на иностраном 
тржишту („зелени“пројекти у Франк-
фурту) - каже мр Ристановић и наја-
вљује да ће ова фирма конкурисати и 
за извођење послова у области гасне 
технике, на изградњи „Јужног тока“.

М. Ч.

ЕНЕРГОТЕХНИКА „ЈУЖНА БАЧКА“ Д О О НОВИ САД

Овај наш, у земљи и свету, угледан и пробитачан пословни партнер сада има готово 
двоструко више запослених а 2012. године је имао пословни приход за четвртину 
већи него у 2011. години

Успешни на отвореном тржишту
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Мр Зоран Ристановић, помоћник директора за електроенергетику ЕНТЈУБА
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У великој сали Скупштине АП 
Војводине, крајем септембра, 
одржан је дводневни VII Међу-

народни форум о обновљивим извори-
ма енергије, о чистим енергетским тех-
нологијама, „Енергетика Србије 2013: 
будућност и перспективе“. У складу са 
глобалном стратешком иницијативом 
ОУН из 2011, „Одржива енергија за све“, 
чије би интегративне циљеве требало 
постићи до 2030. године, подразумева се 
иновативни приступ базиран на новим, 
енергетски ефикаснијим, чистим енер-
гетским технологијама („Energy Smart 
Technologies“) у коришћењу електри-
чне енергије и горива. Из тога су про-
изашле националне стратегије развије-
них земаља, генеришући, стварајући и 
примењујући нову, „зелену економију“, 
дакле и уз примену обновљивих изво-
ра енергије и додатну едукацију купа-
ца. Ова економија могла би се назвати 
и екстра развојном шансом за земље у 
развоју, утолико пре што окосницу про-

грама „Европа 2020“ представља управо 
– енергија (уз пољопривреду). 

Ово је, између осталог истакао др Ти-
хомир Симић, председавајући Форума 
у уводној речи, поздрављајући око 250 
званица, представника домаћина, Владе 
Републике Србије, Агенције за енергети-
ку РС, ЕПС-а, европских институција, 
њихових екселенција амбасадора Ре-
публике Мађарске, Краљевине Белгије, 
Финске, Аустрије, министара из реги-
она, експерата за енергетику и заштиту 
животне средине, представнике покро-
витеља - Скупштине АПВ, покрајинске 
Привредне коморе, Националног наф-
тног комитета РС, Електровојводине 
и НИС-Газпром нефт, који су се потом 
уз садржајна излагања обратили скупу. 
Форум организују европски Институт – 
INEA и Факултет техничких наука Уни-
верзитета у Новом Саду. 

Овај скуп о будућности која поступ-
но долази и у Србију и којој – како је 
указано - предстоји велики изазов за 

заокруживање и реализацију сопстве-
не енергетске политике, отворила је ре-
сорна републичка министарка проф. 
др Зорана Михајловић. Она је, уз ос-
тало, подсетила да ће, поред већ доне-
тих прописа, рецимо о енергетској ефи-
касности, од наредне године постојати 
и одговарајући буџетски фонд за овај 
значајан ресурс. Најавила је и озбиљ-
не одлуке у вези са животном средином 
и инвестицијама, а за октобар - доно-
шење енергетске стратегије. Нагласила 
је да држави предстоји и омогућавање 
много једноставнијег пута инвестито-
рима до добијања дозвола за градњу 
енергетских објеката. Указала је да њи-
хова градња и рад на ОиЕ, као и инвес-
тирање у тзв. велику енергетику значи 
и жељена, нова запошљавања. Подвукла 
је да је управо „зелена економија“ при-
оритет развоја Србије, допринос отва-
рању нових радних места и увођењу 
чистих технологија. Учеснике Фору-
ма је поздравио и шеф делегације ЕУ у 
Србији, Мајкл Девенпорт и председник 
Скупштине АПВ, Иштван Пастор. 

Директор Електровојводине, Срђан 
Кружевић је подсетио да је ово Друштво 
једно од најефикаснијих и по свим кри-
теријумима најбоље уређено и органи-
зовано Друштво из састава ЈП ЕПС-а. 
Навео је и бројне позитивне показатеље 
успешног пословања.

- Инфраструктуру смо градили и гра-
димо кроз заједничка улагања Елек-
тровојводине и општина и градова са 
нашег конзума или самостално, почев 
од великих ТС у Инђији, Алибунару, 
Вршцу, које се граде у Сремској Мит-
ровици и оне која ће бити изграђена у 
Пећинцима.

Кружевић је навео и пример енер-
гетских објеката у Вршцу и Алибунару 
који су већ тако конципирани и у мо-
гућности су да прихвате електричну 
енергију из обновљивих извора енер-
гије. 

М. Ч.

VII МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ЧИСТИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

На овом дводневном скупу, једном од најутицајнијих у региону, под називом „Енергетика 
Србије 2013: будућност и перспективе“, велики број званица и експерата сагледавали докле 
се стигло са степеном остварености планова о примени ОиЕ, у складу са програмима ЕУ

„Зелена економија“ 
приоритет Србије

Директор Електровојводине, Срђан Кружевић говори на Форуму
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Од нешто више од 8,8 милијар-
ди динара планираних средста-
ва, готово половина, тачније 

47% вредности набавки које Управа 
Друштва спроводи за потребе огранака, 
такозваних обједињених и стратешких 
набавки, покренуто је у првом кварта-
лу, односно након усвајања прве верзије 
плана набавки у фебруару, јер се имало 
у виду да ће се због велике процењене 
вредности ових набавки поступци по-
тенцијално одужити због подношења 
захтева за заштиту права понуђача и 
релативно дугог поступка решавања по 
тим захтевима пред Републичком ко-
мисијом за заштиту права у поступци-
ма јавних набавки. 

- Чињеница је да је одређен број 
поступака велике процењене вредности 
трајао и по више месеци, што је имало 
неминован ефекат на реализацију пла-
на и на стање залиха стратешких мате-
ријала. На крају посматраног периода 
(од јануара до августа 2013.) износ про-
цењених вредности, односно планира-
них и покренутих, а нереализованих 
поступака, узимајући ту у обзир и обус-
тављене поступке јавних набавки, до-
сегао је више од 3,3 милијарде динара. 
Вредност закључених уговора о јавним 
набавкама у првих осам месеци 2013. 
године била је нешто нижа од 2,5 ми-
лијарди динара, посматрајући како уго-
воре по набавкама покренутим 2012. го-
дине, тако и уговоре по поступцима из 
текуће године, што је у рангу просека за 

посматрани осмомесечни период у од-
носу на године у којима се примењивао 
претходни Закон о јавним набавкама 
(од почетка 2009. до краја 2012. године) 
- изјавио је Бранко Ратковић, директор 
Центра јавних набавки.

Оно што нас чека до краја текуће го-
дине је почетак примене одредби но-
вог Закона о јавним набавкама у делу 
који третира екстерно извештавање о 
извршењу плана ка Управи за јавне на-
бавке, Државној ревизорској институ-
цији и ресорним министарствима, али 
и очекивани исходи поступака који су 

још увек у процедури, чиме ће реали-
зација овогодишњег плана бити зна-
чајно боља. Такође, начин планирања и 
одговорност за планирање за 2014. го-
дину подразумева и измене у методо-
логији и детаљности планирања на ни-
воу сваке функције у Друштву, како би 
се испунили захтеви да се планирана 
средства по позицији не смеју мењати 
изнад 10% првобитно одређених поје-
диначно за сваку планску позицију, на-
глашава на крају директор Центра јав-
них набавки.

И. М.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Електровојводина је у складу са применом новог Закона о јавним набавкама, у току 
првих девет месеци ове године успела да испуни захтеве оснивача, као и екстерних 
контролних институција, али и да задовољи већи део потреба за набавкама. Од 1. 
јануара, па до августа, са аспекта броја спроведених поступака, реализовано је 640 
поступака јавних набавки на нивоу Друштва, што је значајно повећање обима у 
односу на претходну годину

Велики наручилац
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l ПоБоЉШАТИ ефИкАсносТ нАБАвкИ 

Трендови укрупњавања набавки и нових врста поступака попут оквирних споразума 
и квалификационих поступака представљаће могући начин превазилажења проблема 
са ефикасношћу набавки и омогућиће правовремену набавку потребних добара, 
услуга и радова, док ће недавно донешене инструкције о праћењу реализације уговора 
обезбедити јединствене евиденције обавеза Друштва, аутоматизовати извештавање и 
гарантовати пословање у складу са позитивним прописима.

И. М.
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Током септембра ситуација у сис-
тему је била стабилна и није било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије. Једино је 5. септембра, у 
периоду од 9 до 11,02 сати, на подручју 
јужног Баната на снази била напонска 
редукција од 5 одсто на свим ТС 110/x 
kV из тзв „Вршачке петље“, због испада 
110 kV далековода број 1145/2 ТС „Пан-
чево 2“ , ТС „Качарево“. 

-За хидролошку ситуацију може се 
рећи да се кретала углавном у очекива-
ним оквирима за ово доба године, јер су 
дотоци река, укупно гледано, били на 
планираном нивоу, па су и производни 
хидро капацитети радили планираним 
режимом рада - каже Звездан Крунић, 
шеф Службе за планирање и анализу 
погона Сектора за управљање и пла-
нирање конзума у Дирекцији за упра-
вљање Електровојводине.

Што се тиче функционисања ЕД сис-
тема Електровојводине током септем-
бра, можемо констатовати да је радио 
изузетно стабилно и да није било зна-
чајнијих испада из погона. То се може 
закључити и из броја непланираних 
прекида, који је био мањи у односу на 
исти период претходне године. Од ре-
гистрованих погонских догађаја Кру-
нић помиње неколико. 

Двадесетпрвог септембра, у 21 сат, де-
ловањем земљоспојне заштите због пре-
кида проводника на далеководу, из по-
гона је испао 20 kV извод „Црвени Чот“ 
који се напаја из ТС 35/20 kV „Беочин“. 
ТС 35/20 kV „Беочин“ се напаја из ТС 
110/35/20 kV „Нови Сад 1“. Прекид у на-
пајању купаца електричном енергијом 
износио је 989 минута. Двадесетдеветог 
септембра, у 10 сати, због појаве сигнала 
земљоспоја услед пада проводника дале-
ковода, искључен је 10 kV извод „Бочар“ 
у ТС 35/10 kV „Ново Милошево“, која 
се напаја из ТС 110/35 kV „Кикинда 1“. 
Прекид у напајању купаца електричне 
енергије износило је 537 минута.

-На жалост, и поред свих апела, по-
зива на сарадњу надлежних и упозо-
рења на опасности, наставља се прак-

са крађи на ЕЕО Електровојводине.На 
мети лопова су током септембра поно-
во били сви делови ЕД система: опрема 
из ТС, бакарни проводници са далеко-
вода, средњенапонска и нисконапон-
ска кабловска мрежа, нисконапонски 
успонски водови, итд. Овакве актив-
ности нарочито су биле интезивне на 
подручју Огранка „ЕД Зрењанин“. За-
бележен је и један смртни случај, када 
је 15. септембра МУП пријавио ДЦ-у 
„ЕД Зрењанин“, да су пронашли тело 
непознатог мушкарца (које је већ било 
у фази распадања), код ЛТС 10/0,4 
kV „539 Сточар“, у Зрењанину, која је 
одраније напуштена. ТС се напаја из 
ТС 35/10 kV „Центар“ са извода 10 kV 
„Карла Маркса“.

Сазнајемо да је у септембру, према 
диспечерским подацима, из систе-

ма преузето 665 GWh (повећање од 
7,05% у односу на потрошњу у истом 
периоду 2012) и смањење од један од-
сто у односу на Биланс. Енергија је 
испоручена уз максималну регистро-
вану снагу од 1.323 МW (повећање од 
1,77% у односу на вршну снагу забе-
лежену у септембру претходне годи-
не). Дистрибутивни купци преузели 
су 601 GWh (повећање од 2,66%). Ку-
пци на 110 kV напонском нивоу пре-
узели су 64 GWh (више за 78,88% у 
односу на исти период из претходне 
године). 

Средња дневна температура у сеп-
тембру 2013. године била је 15,7оС, 
што је за 4,5оС мање од средње днев-
не температуре забележене у истом 
периоду претходне године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ

Дистрибутивни систем Електровојводине функционисао изузетно стабилно и није било 
значајнијих испада из погона

Повећана потрошња 
електричне енергије
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У циљу унапређења стања зашти-
те од пожара на подручју конзу-
ма Електровојводине, у сарадњи 

са одговарајућим центрима/сектори-
ма и извештаја у Управи и из огранака 
Друштва, припремљен је Средњорочни 
план активности и потребних финан-
сијских средстава у области заштите од 
пожара (ЗОП), од 2012. до 2021. године. 
Спроведена је обједињена јавна набав-
ка мобилне опреме за гашење пожара, 
знакова сигурности и за забрану пар-
кирања и постављени на одговарајуће 
локације. Уграђени су и уређаји за ау-
томатско откривање и дојаву и друге 
мере противпожарне заштите у „сто-
десеткама“ ( ТС „Нови Сад 7“, „Вршац 
1“ и „Инђија 2“, а завршавају се такви 
послови у ТС „Вршац 2“ и „Алибунар-
мини“). 

О овоме је, између осталог, говорио 
Славко Лазић, из Дирекције за корпо-
ративне послове, представљајући на 
летошњој, 67. и недавној, 68. седници 
Техничког стручног савета (ТСС) „ЕВ“, 
Извештај о стању заштите од пожара у 
протеклој години. Тај документ усвојен 
је на поменутој, октобарској, седници, 
уз ревидован предлог превентивних 

мера ЗОП за елиминацију и редукцију 
броја пожара, умањење материјалне 
штете и подизање нивоа поузданости, 
који је израдила одговарајућа стручна 
Радна група.

Октобарском седницом је председа-
вао председник ТСС, Павел Зима, ди-
ректор Дирекције за управљање. Уз 
активно учешће чланова из дирекци-
ја у Управи и огранака, дискутовали 
су или представили одређене тематске 
целине: Срето Палалић и мр Милорад 
Шарић (директор и помоћник дирек-
тора извршне функције за технички 
систем Електровојводине), Обренко 
Чолић,Славко Јовић, Славко Лазић, Не-
над Вулин и Александар Могин. 

У поменутом, опширном Извештају 
се, уз остало, наводи да се сервисирање 
и испитивање опреме за ЗОП обављају 
како је прописима предвиђено или је на 
основу затеченог стања наложено. Сви 
недостаци који се констатују контрол-
ним прегледима Одељења ЗОП-а Упра-
ве Друштва или надлежних из МУП-а 
отклањају се у предвиђеним роковима. 
Указује се да код одговарајућих стаци-
онираних система за аутоматску детек-
цију и дојаву пожара или за аутоматско 

гашење пожара, због технолошке за-
старелости, долази до честих експло-
атационих проблема (нпр. на локацији 
седишта Друштва, у ЕД огранцима у 
Суботици и Панчеву).

На 68. седници ТСС такође је конста-
товано да су реализоване све обавезе, 
по закључцима са претходне седнице. 
Између осталог, усвојен је и предлог 
да у Електровојводини започну актив-
ности на осавремењивању техничког 
решења растављача 20 kV (тип RO2 и 
RL2), производње ЕД „Сомбор“, са ро-
ком реализације до почетка јуна 2014. 
године. Размотрен је и усвојен пред-
ложени Пројектни задатак за израду 
главног пројекта типског решења МБ 
расклопног постројења 20 kV. Извештај 
о прошлогодишњим кваровима кабло-
ва је прихваћен, уз корекције које ће 
доставити огранци из Сремске Мит-
ровице и Руме. Огранци су половином 
августа добили Инструкцију о начину 
реализације и контирања уградње ре-
клозера, по анкети коју је спровела Ди-
рекција за управљање, па је наглашено 
да ће се пратити остварење ове важне 
активности за поузданост мреже и за 
брзу детекцију кварова на надземним 
водовима. Дата је иницијатива за на-
бавку геореференцираних подлога који 
су неопходни за процес планирања раз-
воја ДСЕЕ из пословних функција уп-
рављања. ТСС је упознат са Инструк-
цијом о решавању захтева за измену 
услова прикључења СТС у власништву 
трећих лица. ТСС је прихватио Инфор-
мацију о раду постојећих генератора у 
дистрибутивном систему. Задужени су 
извршни директори за технички систем 
огранака да Сектору енергетике у Упра-
ви доставе податке о генераторима које 
имају на свом конзумном подручју, као 
и о њиховом начину рада. Закључено је 
и да „поводом појединачних обраћања 
унутар Друштва, ТСС доноси Препору-
ку о начину обраћања у случају потребе 
преиспитивања докумената Друштва“.

М. Ч.

СЕДНИЦА ТЕХНИЧКОГ СТРУЧНОГ САВЕТА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Сви недостаци који се констатују контролним прегледима отклањају се у 
предвиђеним роковима

Редовно сервисирање опреме 
за заштиту од пожара 



БРОЈ 485   ОКТОБАР 2013 15 

Према плану инвестиција за елек-
троенергетске, грађевинске 
објекте и ТСАД за 2013. годину, 

предвиђена је и рекоснтрукција развод-
ног постројења 110 кV, РП 35 кV и РП 
20 кV као и пуштање у погон новог ET 1 
110/20 kV снаге 31,5 МVA на трафоста-
ницу 110/35/20 кV „Сремска Митрови-
ца 1“.

 - Ове године урађена је само прва од 
две планиране етапе, јер се каснило са 
реализацијом јавне набавке за електро-
монтажне радове на овој трафостаници 
– објаснио нам је извршни директор за 
технички систем у огранку „ЕД Срем-
ска Митровица“, Србислав Сарић. – То 
је утицало на померање рокова за ре-
ализацију прве етапе, а са тим је и ЈП 
ЕМС одлучио да нам не одобри II етапу 
реконструкције због њихових планира-
них ремоната и предстојеће зимске се-
зоне те потребе да се обезбеди поузда-
ност преносне мреже и напајање купаца 
електричном енергијом, каже Сарић.

Први део посла завршен је 20. сеп-
тембра, када је уследило укључење ре-
конструисаног дела РП 110 кV на ТС 
110/35/20 кV „Сремска Митровица 1“. 
А да би се реконструисано РП ставило 
под напон било је неопходно припре-
мити потребну документацију сход-
но процедурама и упутствима ИМС за 
ову активност. То значи да се програм 
укључења и његова сатница морају 
строго поштовати. Због тога је имено-
вано одговорно лице за прво стављање 

ЕЕО под напон и то је био извршни ди-
ректор за технички систем „ЕД Срем-
ска Митровица“ Србислав Сарић, елек-
троинжењер. Док је за манипулације 
био задужен Драган Јовановић, елек-
тромонтер. Реч је о комплексном послу 
– фазовању два далековода 110 кV - ДВ 
124/3 и ДВ 124/4, затим стављање њи-
хових далеководних поља под напон, 
међусобно конектовање преко једног 
па онда преко другог система сабир-
ница 110 кV- СС1 и СС2, потом следи 
тотално искључење трафостанице, гал-

ванско повезивање старог и новог 
РП 110 кV, фазовање старог и новог 
постројења и коначно укључење ком-
плетног РП 110 кV и трафостанице. 

 - С обзиром да је ово специфична ак-
тивност, потребно је много рада, труда 
и знања да би се посао обавио безбедно, 
а као што сте видели читав процес про-
текао је без већих сметњи, задовољно је 
констатовао Сарић.

Инвеститор велике реконструкције 
на ТС „Сремска Митровица 1“ је ПД 
Електровојводина доо. Посао надзор-
ног органа за електромонтажне радо-
ве обављао је Зоран Данић, електроин-
жењер, а грађевинске радове надзирао 
је Синиша Ђурић, грађевински ин-
жењер. Уз њега је био стручни сарадник 
Зоран Бошњак, грађевински техничар. 
Извођач електромнтажних радова је 
„Енергомонтажа“ ад Београд. Грађевин-
ске радове извело је ГП „Бест изградња“ 
доо Нови Сад. Опрема у реконструиса-
ној трафостаници стигла је од реноми-
раних светских произвођача као што су 
Siemens, Pfiffner, Schneider electric, а од 
домаћих у опремању су учествовале Фа-
брика мерних трансформатора Зајечар, 
АБС Минел из Младеновца, Новкабел 
из Новог Сада као и ФКС из Јагодине.

М. Јо.

У ЕД “ СРЕМСКА МИТРОВИЦА „ ПУШТЕНА ПОД НАПОН РЕКОНСТРУИСАНА ТС 110/35/20 kV И
З О

ГРа
Н

а
К

а

Пуштањем под напон рекоснтруисаног дела разводног постројења 110 кV на ТС 
110/35/20 кV „Сремска Митровица 1“ омогућено стабилно снабдевање електричном 
енергијом купаца овог подручја

Стабилно снабдевање

Процедура пуштања под напон ТС

l УкљУчење прошло безбедно

Захваљујући добро уиграном тиму и несебичном залагању запослених, укључење 
реконструисаног дела разводног постројења 110 кV на трафостаници 110/35/20 кV 
„Сремска Митровица 1“, прошло је успешно. Према речима извршног директора за 
технички систем ЕД “Сремска Митровица“, Србислава Сарића, било је мањих проблема. 
– Били смо спремни и за могуће тешкоће које настају приликом укључивања прекидача 
110 кV у далеководном пољу 170/2, као и да обезбедимо алтернативно напајање купаца 
електричном енергијом у периоду потпуног искључења трафостанице које је трајало 
око 4 часа. Такође смо благовремено узимали изјаве од извођача радова, надзорних 
органа и представника Сектора експлоатације у Управи за МИЗ и погонске послове. И 
још једном се потврдило да је добра припрема, половина урађеног посла, рекао нам је 
господин Сарић. 
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Представници националне орга-
низације ДР Конга познате под 
називом ОЕБК предвођени ње-

говим генералним директором, гос-
подином Модеро Нсимба Матондом, 
посетили су 13. септембра Дистрибу-
тивни диспечерски цетар Електро-
војводине. Том приликом упознати 
су о начину функционисања даљин-
ског управљања трафостаницама ви-
соког и средњег напона.

- На нашем конзумном подручју 
налази се 61 трафостаница 110/20 
кV и 110/35 kV, објаснио је посети-
оцима руководилац Сектора упра-
вљања, Момчило Шешлија. Како је на 
дисплеју контролне табле приказано, 
55 трафостаница се тренутно нала-
зи у систему даљинског управљања, 
док преосталих шест старих објеката 
110/35 kV треба реконструисати па 
ће и они бити укључени у наведени 
систем - рекао је Шешлија. 

Све ово постигнуто је у сарадњи са 
тимом стручњака из Института „Ми-
хајло Пупин“ из Београда, са којим 

ћемо у наредном периоду сарађива-
ти како у осавремењавању постојећег 
система даљинског управљања тра-
фостаницама високог напона, тако и 
укључење трафостаница средњег на-
пона по Огранцима. 

Интересантно је да систем у току 
зимског периода постиже оптерећење 
око 1700 MW, чуло се у Диспечерском 
центру. На питање делегације ДР 
Конга колики је губитак електричне 
енергије у систему, Шешлија је одго-
ворио да технички губици у мрежи 
на годишњем нивоу износе око 7 %. - 
Ниво губитака зависи од оптерећења 
система, које је различито у зимском 
и летњем периоду. Тако укупни губи-
ци за седам месеци ове године износе 
око 12 % - истакао је Момчило Шеш-
лија.

Гости из иностранства уверили су 
се потом, у бројне корисничке опције 
које пружа динамичка синоптичка 
табла у Дистрибутивном диспечер-
ском центру, као што је видео над-
зор трафостаница. Нарочит утисак 

на госте је оставила могућност гео-
графског праћења мобилних уређаја 
за радио комуникацију (ручних или 
инсталираних у возилима), на основу 
којих је могуће добити информацију 
о њиховом положају, брзини кретања 
и још неким параметрима.

М. Јо.

ДЕЛЕГАЦИЈА ДР КОНГА У ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Делегација Демократске Републике Конго боравила у посети Дистрибутивном 
диспечерском центру Електровојводине и том приликом сазнала како 
функционише систем за даљинско управљање трафостаницама високог и средњег 
напона

 Пажња даљинском управљању

П
О

СЕ
ТЕ

Гости из ДР Конго у ДДЦ ЕВ

Циљ овог подухвата је побољ-
шање комуникацијe, радио 
везa и управљање електрое-

нергетским објектима на територији 
Јужног Баната, коју покрива Елек-
тродистрибуција „Панчево“. Ин-
сталирање овог независног система 
омогућиће бољу и поузданију кому-
никацију у говорном сигналу, бољи 
пренос података у систему послов-
них веза, повезујући седиште Панче-

во са погоном Вршац и пословницом 
Алибунар. Такође, веома је битно на-
поменути да овај објекат нема штет-
ног утицаја по животну средину. 

Од већих улагања у овој Општини, 
истичемо изградњу СТС Локве 9 и из-
градња 20 кV кабловског вода за на-
пајање у центру Алибунара којим ће 
се побољшати напајање електричном 
енергијом. Бољем напајању насеље-
них места Добрица и Нови Козјак, 

реконструкција и замена изолације 
на 35 kV надземном воду за ТС 35/10 
кV „Самош“. Од радова који су реа-
лизовани треба издвојити пуштање 
у рад СТС „Иланџа 12“, изградња 
двоструког кабловског вода за МБТС 
„Иланџа 5“ и реконструкцију ниско-
напонске мреже у насељу Локве, Ја-
ношик и Јерменовци, сазнали смо из 
ЕД „Панчево“. 

И. М.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕД “ПАНЧЕВО“ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

У оквиру запажених инвестиционих улагања у EEС Електровојводине, на територији 
општине Алибунар подигнут је велелепни релејни антенски стуб са платформом висине 41 
метар 

Антенски стуб за боље везе
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Сви радови наших колега монтера, 
инжењера, диспечера, организа-
тора радова, одговорних лица и 

других, поготово када су, строго и про-
писно координирани, радови на елек-
троенергетским објектима (ЕЕО) или 
кабловима изводе дању или ноћу, на 
терену, а посебно на саобраћајницама 
- захтевају обавезно максимално пре-
дузимање додатних претходних пропи-
саних превентивних и заштитних мера 
ради здравља и безбедности на раду. 

То, посебно, предвиђају и Закон о 
безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/2009,53/2010 
и 101/2011), као и Правилник Електро-
војводине о техничким мерама сигур-
ности при раду на ЕЕО.

-По Правилнику, пре почетка радо-
ва, део пута на којем се изводе радо-
ви, мора се обезбедити одговарајућим 
саобраћајним знацима (рампе, знаци 
ограничења брзине, забрана прола-
за, обавезан правац кретања..), а ноћу 
и при слабој видљивости, саобраћај-
ни знаци морају да буду осветљени. На 
местима рада, по потреби, организује се 
стално дежурство једног или више рад-
ника, ради регулисања саобраћаја. На-
равно, по њиховом завршетку, потреб-

но је с пута уклонити све саобраћајне 
знаке и обавестити и надлежно преду-
зеће за путеве о завршетку радова, ис-
тиче мр Бранислав Орешковић, шеф 
Службе за безбедност и заштиту здра-
вља при Сектору за људске ресурсе у 
Управи Електровојводине. 

Подразумева се обавезујућа одредба 
Правилника да, за време радова, ма-
нипулација или прегледа ЕЕО, особље 
мора да користи прописана, прописно 
испитана и атестирана средства личне 
заштите, у зависности од називних на-
пона објекта и врсте радова, а посети-
оци обавезно да носе изолациону ка-
цигу. При раду на саобраћајницама, уз 
остало, обавезно је ношење и прописа-
них: флоуресцентног прслука, одгова-
рајућих торбица за алат и/или намен-
ског ранца са опремом.

Поред овога, поменути Закон пред-
виђа да на делу пута на коме се изво-

де радови, непосредно регулисање са-
обраћаја могу вршити лица овлашћена 
овим законом. Закон такође предвиђа 
да возило које се употребљава прили-
ком извођења радова односно актив-
ности на путу, мора да има укључено 
жуто трепћуће или ротационо светло, 
док се ти радови обављају на коловозу 
или у близини коловоза. 

Закон (чл.154. и 155) такође детаљ-
но прецизира и начине обележавања 
препрека на путу и места на коме се 
изводе радови на путу (прописана са-
обраћајна сигнализација, постављање 
браника, обезбеђење места на коме се 
изводе радови, што се све мора уклони-
ти по завршетку радова). 

Наравно, и евентуални учесник у са-
обраћају, у случају да омета радове, ду-
жан је да уклони возило на захтев из-
вођача радова.

М. Ч.

ПРЕВЕНТИВНО ПОНАШАЊЕ ПРИ РАДУ НА САОБРАЋАЈНИЦАМА

Лица која изводе ове радове, по прописима, морају претходно спровести све превентивне 
мере, осигурати место рада, носити лична заштитна средства, шлем, светлосну 
сигнализацију, светлоодбојни прслук, бранике...

Обавезна заштитна опрема и 
саобраћајна сигнализација
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Оснивање новог Привредног 
друштва „ЕПС Снабдевање“ 
доноси и новине у синдикалној 

организацији Електровојводине. 
– Синдикална организација Електро-

војводине у сарадњи са осталим члани-
цама синдиката ЕПС-а које су уједно и 
чланице Координације дистрибутера 
на читавој територији Републике Ср-
бије, чини све да заштити запослене 
који ће у наредном периоду радити у 
новооснованом ПД „ЕПС Снабдевање“ 
– објаснио нам је председник синди-
калне организације Електровојводине, 
Владимир Плавшић.

Гаранција за то ће бити и Споразум 
који би требало да буде ускоро потпи-
сан. Овај документ важан је пре свега 
што ће дефинисати Правилник о ор-
ганизацији и систематизацији радних 
места у Привредном друштву „ЕПС 
Снабдевање‘‘. 

- Зато је неопходно одредити да-
тум за покретање поступка за потпи-
сивање новог Колективног уговора за 
ПД „ЕПС Снабдевање“ који ће гаран-
товати да прaва запослених у новоос-
нованом Привредном друштву неће 
бити мања од оних која су гарантова-
на важећим Колективним уговором - 
тврди Плавшић. То значи да на новим 
радним местима радници не могу има-
ти мањи коефицијент од оног који су 
раније имали а загарантована су им 
и права којима су располагали у при-
вредном друштву из којег долазе, ка-
тегоричан је председник Синдикалне 

организације Електровојводине, Вла-
димир Плавшић.

Поред тога, треба узети у обзир и 
неке нове околности које могу настати 
у пословању новооснованог ПД „ЕПС 
Снабдевање“, кажу у Синдикату Елек-
тровојводине. То је могућност да то пре-
дузеће у складу са законом престане да 
ради. У том случају онима који заснују 
радни однос у новом ПД „ЕПС Снабде-
вање“ мора бити гарантован посао без 
прекида у зависним привредним друшт-
вима чији је ЕПС оснивач, водећи рачу-
на о месту рада и становања запосленог 
као и о његовој стручној спреми и рад-
ном искуству.

- Такође се мора обратити пажња на 
приоритет приликом запошљавања у 
ПД „ЕПС Снабдевање“ - каже Влади-
мир Плавшић. Ту се, пре свега, мисли на 
раднике у електродистрибутивним при-
вредним друштвима ЕПС-а, који ће има-
ти предност у односу на остале заинте-
ресоване.

Руководство Синдикалне организа-
ције Електровојводине сматра да осни-
вање новог ПД „ЕПС Снабдевање“ не 
сме утицати на стварање вишка запосле-
них. То би такође морало бити обухваће-
но Споразумом.

Све ове новине о којима се последњих 
недеља интензивно расправља у Синди-
калној организацији Електровојводине, 
требало би да се уобличе у Споразуму 
и верификују од стране директора ЈП 
ЕПС, затим директора ПД „ЕПС Снаб-
девање“, председника Синдиката радни-

ка ЈП ЕПС као и свих председника син-
дикалних организација ПД ЕПС-а.

У Синдикату ‚‘Електровојводине‘‘ 
су упознати са забринутошћу радника 
који би требало да пређу у ново при-
вредно друштвo, па им у складу са тим 
поручују да ће у наредном периоду ин-
тензивно радити на томе да се све по-
менуте одреднице уврсте у будући Спо-
разум како би се пре свега обезбедила 
сигурност запослених у ПД „ЕПС Снаб-
девање“. 

Већина запослених који ће прећи у ПД 
‚‘ЕПС Снабдевање‘‘ су чланови Синди-
ката ЕПС-а. Њихово будуће синдикал-
но организовање у оквиру Синдиката 
ЕПС-а ће зависити од унутрашње орга-
низације синдиката у оквиру новог при-
вредног друштва.

М. Јо.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПД „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ 

Заштита положаја и статуса запослених у Електровојводини који ће прећи у ново 
привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ приоритет Синдикалне организације ЕВ

Гаранција нови Споразум
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l СпортСки СуСрети радника епС-а у Врњачкој Бањи 

У Врњачкој Бањи су од 26. до 29. септембра ове године одржани 38. сусрети радника 
ЕПС-а. У екипи Eлектродистрибуције Србије било је и 30 спортиста из Електровојводине 
који су наступали у различитим спортским дисциплинама: малом фудбалу, кошарци, 
одбојци, пливању, шаху, надвлачењу конопца, спортском риболову, стоном тенису 
и пикаду. Екипа Eлектродистрибуције Србије је била најбоља у малом фудбалу, 
стрељаштву, одбојци, шаху и пливању, а у укупном пласману зазуела је треће место.

Ово је био још један догађај који је запосленима у ЕПС-у омогућио да се ближе упознају 
и поред учешћа у спортским надметањима размене и искуства везана за различите 
делатности у оквиру исте компаније.

М. Јо.

Владимир Плавшић
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Прелазни период, из јесени у зиму, 
најопаснији је по наше здравље и 
слабљење имунитета. Нестабил-

на температура и честе промене вре-
мена саботирају сваки покушај при-
кладног одевања. Прехладе су најчешћи 
резултат свега овога.

Бол у грлу, пецкање или бол при гу-
тању, осећај отечености ждрела, бол у 
синусима су чести симптоми прехладе 
узроковане вирусом.

За разлику од грипа код прехладе су 
изражене тегобе у горњим дисајним пу-
тевима (цурење из носа, запушен нос), 
а тегоба које се одражавају на цео орга-
низам (повишена температура, малак-
салост, болови у мишићима, губитак 
апетита), готово да нема.

Зараза је чешћа у хладним месецима, 
када више људи дуже време борави у 
истој просторији. 

По речима Наташе Пешић, докторке 
у амбуланти Електровојводине, превен-
ција је најбољи лек.

-Витамин Ц је најпоузданије средство 
за јачање имунитета. Дан треба започ-
ети топлим чајем или лимунадом. На 
дневном менију свакодневно би треба-
ле да се нађу и намирнице које у себи 
садрже витамин Ц, а то су паприка, ку-
пус, грејп, банане, бруснице. Такође је 
неопходно обогатити јеловник намир-
ницама богатих протеинима, минера-
лима, нарочито цинком, гвожђем и се-
леном, најзначајнијим одбрамбеним 
нутријентима – напомиње Пешић. 

Обична прехлада је веома заразна. 
Преноси се путем ваздуха или се може 
покупити са неке заражене површи-
не преко руку до очију носа или уста. 

Поред уобичајеног прања руку постоји 
мноштво начина да се прехлада спречи 
и ојача имуни систем.

-Како би имуни систем добро функ-
ционисао неопходно је довољно сна, од 
седам до осам сати. Висок ниво стре-
са такође погоршава стање имуног 
система, а особе код којих је стрес из-
раженији, лакше се разбољевају и из-
ложенији су нападом вируса. Ојача-
вање имуног система у сезони грипа и 
прехладе се такође може постићи ре-
довном физичком активношћу – исти-
че докторка Пешић.

Слојевито облачење је јавна тајна за 
јесењи период. Оно подразумева при-

премљеност у сваком тренутку адекват-
ном гардеробом и макар још два одев-
на предмета која се могу у зависности 
од тренутне температуре лако скину-
ти или обући. Најважније је заштитити 
главу и стопала. У хладнијем периоду 
веома је важно да ноге буду добро уто-
пљене јер највећи број прехлада креће 
управо од ногу. 

Уколико се симптоми прехладе не по-
вуку након 3 до 5 дана после појаве пр-
вих симптома, неопходно је обратити 
се лекару и применити одговарајућу те-
рапију и савете.

-Антибиотике и друге лекове не тре-
ба узимати на своју руку без адекват-
ног лекарског прегледа. У малом про-
центу може доћи до компликације 
симптома, али до њих ипак долази. У 
сваком случају, најважнији лек против 
прехладе јесте стрпљење. Ниједан пре-
парат не може да реши проблем преко 
ноћи, али здравом исхраном и придр-
жавањем савета можемо побољшати 
свој имунитет и олакшати симптоме – 
истиче Пешић.

M. Ja.

ПРЕВЕНЦИЈА НАЈБОЉИ ЛЕК ЗА ЈАЧАЊЕ ИМУНИТЕТА У СЕЗОНИ ПРЕХЛАДЕ И ГРИПА

Јесен је годишње доба које нам сваки пут украде лето. Она се изједначава са 
кишама, хладноћом, данима који на тренутке делују као да су заборавили да свану

Здрава исхрана - јачи имунитет

l ПреПорука за Превенцију

Шумеће таблете са комплексима витамина имају једнократан ефекат. Витамини се на 
овај начин унети у организам слабије апсорбују од витамина из воћа и поврћа. Ипак, 
боље и лоши витамини него никакви. Мед као лек који је најздравији и најблаготворнији, 
„чудо природе“ у овом прелазном периоду пожељно је конзумирати бар кашикицу 
дневно. 

М. Ја.

Докторка Наташа Пешић у разговору са нашом новинарком
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Стручна библиотека Електро-
војводине захваљујући књижни-
чарки Љиљани Ждеро, студент-

кињама Тањи Маринковић и Јелени 
Баждар сада изгледа сасвим другачије. 
Нови простор, прецизно послагана ли-
тература, по упечатљивим обележјима 
одаје утисак озбиљности, ангажова-
ности и напора који је уложен како би 
литература била прегледна а поступак 
проналажења на жељену тему брз и 
једноставан. 

По речима Љиљане Ждеро, плано-
ва за унапређење рада има, а оно што 
би након преласка у нове просто-
рије требало да буде приоритет јесте 
унапређење програма за вођење биб-
лиотечког пословања као и простор на 
интерном сајту Електровојводине. Реа-
лизацијом ових планова, запослени би 
у сваком моменту могли да се инфор-
мишу о како постојећим, тако и новим, 
пристиглим публикацијама. 

Стручна библиотека садржи, у 
највећој мери, публикације из електро-
технике. Непроцењиво благо и најко-
ришћенији су стандарди и зборници са 
стручних саветовања. Ту је и литерату-
ра из области економије, права, грађе-
вине, заштите, менаџметнта, речници 
и енциклопедије. Службени гласници 
који датирају од 1958. године до данас 

се такође могу наћи у Стручној библи-
отеци Електровојводине, и на крају, 
ништа мање тражена неизоставна бе-
летристика – истиче Ждеро. 

Неопходно је поменути да је ко-
ришћење библиотечких услуга потпу-
но бесплатно и могућност изнајмљи-
вања књига у Стручној библиотеци 
осим запослених имају и трећа лица. 
По речима књижничарке углавном су 
то ђаци и студенти (деца наших рад-
ника), професори, као и пензиониса-
ни радници Електровојводине. Рок за 
враћање литературе је 15 дана и он се у 
већини случајева поштује. 

Уређење новог простора је углав-
ном физички посао који захтева мно-

го труда, рада и залагања. Та фаза је 
уз помоћ вредних студенткиња при-
ведена крају. У току је, ништа мање 
исцрпан, а много више захтеван део 
посла, коначан смештај публикације 
и сигнатура. Овај део посла тражи, 
поред великог залагања, стручност и 
познавање публикације, комплексно 
познавање прописа, правила и рада 
у библиотеци, где су студенткиње 
показале велики ентузијазам. 

- На овај начин апелујем на све 
запослене да покрену иницијативу 
набавке нове публикације (PR-PRV-
03), како би Стручну библиотеку 
Електровојводине допунили новим 
издањима. Само тако ће Стручна 
библиотека у новом простору оп-
равдати свој назив „стручна“ – ис-
такла је књижничарка Љиљана Жде-
ро. 

М. Ја.

СТРУЧНА БИБЛИОТЕКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У НОВОМ ПРОСТОРУ 

Библиотека Електровојводине је од скора у високом приземљу зграде Диспечерског 
Центра (ДЦ). Љубитељи стручне литературе, часописа, стандарда, могу примерак да 
изнајме сваког радног дана од 7 до 15 часова 

Иницијативом до нових књига

КУ
ЛТ

УР
а

Књижничарка Љиљана Ждеро са сарадницама Тањом Маринковић и Јеленом 
Баждар

l Белетристика у НОрЦеВу 
На распОлагању гОстима

У хотелу Норцев на Иришком венцу 
запослени у Електровојводини 
као и посетиоци Хотела имају на 
располагању фонд белетристике. 
Стручна библиотека Eлектровојводине 
повремено врши обострану размену 
књига.
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Повод за ово дружење су два јуби-
леја, 55 година постојања Елек-
тровојводине и две деценије 

рада Гранске организације пензиониса-
них радника Друштва. 

- Манифестацију под називом „Про-
нађи крила ветру“ осмислили смо ми, 
пензионери, како би се окупили на јед-
ном месту и потврдили међугенера-
цијску повезаност играјући се и заба-
вљајући са нашом децом и унуцима. 
Ове године обележавамо 5, 5 деценија 
постојања наше Електровојводине и 
двадесет година рада пензионерске 
гранске организације – рекла је пред-
седница Удружења пензионисаних рад-
ника ЕВ, Косана Марков. 

У играма које су осмислиле и коле-
ге из Службе за планирање и анализу 
људских ресурса Младена Петрић, Ива-

на Секуловић и Душан Савић, учество-
вало је педесетак малишана уз свесрд-
но навијање њихових родитеља, бака и 
дека. Трчећи са папирним ветрењача-
ма у рукама могли су по нешто да нау-
че о обновљивим изворима енергије на 
лицу места. Затим су тражили поклоне 
чије је име било записано на посебним 
цедуљицама. Победник није прогла-
шен, јер су сви у овом такмичењу заузе-
ли прво место.

– Светски тренд је афирмација обно-
вљивих извора енергије а осветљавање 
наших домова је примарна делатност 
Електровојводине, па смо одлучили да 
све ставимо у јединствени концепт игре 
коју смо назвали „Пронађи крила ве-
тру“ – објаснила је Косана Марков.

 А повезаност у породици се, између 
осталог одвија и кроз игру са децом уз 

осмех као награду и то је довољно да 
нам је и тај 21. септембар био испуњен 
дечијом грајом. Не заборављамо ни за-
довољне осмехе њихових родитеља, за-
послених у Електровојводини али и 
бака и дека који су поносно бодрили 
своје унуке.

М. Јо.

ДРУЖЕЊЕ У ЛИМАНСКОМ ПАРКУ УЗ ДЕЧИЈУ ЗАБАВУ „ПРОНАЂИ КРИЛА ВЕТРУ“

У изузетно пријатној атмосфери и лепом сунчаном дану, пензионисани радници 
Електровојводине, њихова деца и унуци провели суботње преподне дружећи се и 
играјући у Лиманском парку

Малишани пронашли 
„крила ветру“

Акција добровољног давања крви, 
организује се четири пута го-
дишње у ресторану друштвене 

исхране пословне зграде Електровојводи-
не. Трећа по реду акција по речима докто-
ра Васе Кулиџе успешно је завршена. 

– Од укупно 86 давалаца 84 је успело 
да поклони ову драгоцену течност. Од 84 
даваоца, 78 је старих и 6 нових, старосне 
структуре од 30 до 50 година. У Новом 
Саду је ово најбоље организована акција 
са највећим бројем оних који своју хума-
ност желе да покажу на тај начин - иста-
као је Кулиџа.

-Крајње је хумано давати крв и допри-
нети свеобухватном здравственом стању 

у Покрајини - рекао је Милан Цветков 
који пети пут за редом поклонио течност 
која живот значи. 

Следећа акција је најављена за децем-
бар. 

– Неопходно је похвалити и припадни-
це лепшег пола које су овој акцији пру-
жиле допринос у већем броју него иначе. 
С обзиром на то да је у последњих годи-
ну дана старосна структура запослених у 
Електровојводини знатно смањена, оче-
кујемо да на следећој акцији већи број 
младих покажу и докажу своју хуманост 
– истакао је организатор акције Миодраг 
Радаковић. 

М. Ја.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

У организованoj акцији добровољног давања крви, своју хуманост на делу показало 86 
добровољних давалаца

Хуманост на делу
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Као и предходних, и ове годи-
не је Карловачка берба грожђа, 
Грожђебал, традиционално оку-

пио велик број поштовалаца божанског 
нектара добијеног из племенитих гроз-
дова грожђа, не само Фрушкогорског 
виногорја.

Осим незаборавног викенда, 
заљубљеницима у рајско пиће винари 
су ове године представили разноврсну 
и квалитетну понуду, а организатори 
богат културно-забавни програм. Дан 
пре званичног отварања „Грожђебала“, 
отворена је изложба слика „Карловачки 
винари и виногради“, а на истој лока-
цији одржан је и концерт хора Епархије 
сремске „Свети Николај“. 

Варош Сремскокарловачка, њени тра-
гови и улице по којима су својевремено 
ходиле најумније српске главе, били су 
препуни тезги и штандова на којима су 
доминирали плодови фрушкогорја и 
производи вредних руку, али сваки раз-
говор је почињао и завршавао се са ви-
ном. Како кажу искуснији подрумари 
карловачки и Срема целог, очекивала 
се јако добра година, али је захлађење и 
киша крајем августа смањио род. Ипак, 
не жале се претерано, кажу у гроздови-
ма се скупило довољно сунца прерађе-
но у воћни шећер, па ће и овогодишња 
берба давати првокласна вина, што су 
посетиоци могли да провере дегусти-
рајући младо вино већ справљено од 
младих сорти грожђа.

Целодневни разноврсни програм 
учинио је да овај сајам грожђа и вина 
буде много више од тога, својеврстан 
фестивал за све укусе и узрасте. Ово-
годишњу манифестацију свечано су от-

ворили „Војвођански тамбураши“ као 
и „Војвођански мешовити хор“. Првог 
дана манифестације наступили су и 
Алђелка Говедаровић, Милан Прунић и 
тамбурашки оркестар „Зоруле“. Другом 
дану манифестације највише су се об-

радовали најмлађи јер су за њих на тргу 
организоване позоришне представе и 
радионице. После подне је манифеста-
цију употпунио „Wine fest“, док је вече 
било резервисано за звезде „Првог гла-
са Србије“ Невену Божовић и Мирну 
Радуловић. И последњи дан манифес-
тације најмлађи су у току дана ужива-
ли у позоришним представама, а нешто 
касније гледање су употпунили игром 
уз фестивал дечије музике „Лицидер-
ско срце“. Овогодишње дане бербе кон-
цертом је затворила Јелена Томашевић.

M. Ja.

ОДРЖАНА 84. МАНИФЕСТАЦИЈА „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА“ 

На традиционалној културно-туристичкој манифестацији „Карловачка берба грожђа“, 
одржаној у другој половини септембра, посетиоци су могли да купе разне врсте грожђа, 
вина и аутентичне сувенире као и да уживају у богатом културно-забавном програму

Звуци тамбурице на „Грожђебалу“
О
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l СремСки карловци надалеко познати по виноградима и 
добром вину 

Ова привредно-културно-туристичка манифестација има за циљ очување културне и 
духовне традиције Сремских Карловаца, унапређење туристичких потенцијала овог 
краја и промоцију привредних могућности домаћих виноградара по чијем су Сремски 
Карловци надалеко познати.

М. Ја.
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Под покровитељством Синди-
калне организације Управе и 
одељења за спорт и рекреацију, 

почетком септембра, одржан је други 
по реду Куп Управе у „мини фудбалу“. У 
Спортском центру „Олимпија“ – Али-
беговац, снаге је одмерило шест екипа.

По завршетку такмичења, првопласи-
раној екипи „Пројектни биро“, прелаз-
ни пехар уручио је главни повереник 
Синдикалне организације Електро-
војводине Миодраг Јовин. 

Циљ такмичења је окупљање и дру-
жење запослених у Електровојводи-
ни, унапређење међуљудских односа и 
психофизичког здравља, а самим тим и 
одржавање радног потенцијала.

М. Ја.

ОДРЖАН ДРУГИ ПО РЕДУ КУП УПРАВЕ У „МИНИ ФУДБАЛУ“

Куп организовало oдељење за спорт и рекреацију Сектора за људске ресурсе у СЦ 
„Олимпија“ - Алибеговац

Пехар екипи „Пројектни биро“ 

СП
О

Р
Т

l Резултати дРугог кола 
упРаве у „мини фудбалу“

Првопласирана екипа другог Купа 
Управе у „мини фудбалу“ за 2013. 
годину је екипа „Пројектни биро“, која 
је у финалу победила екипу „Ситан вез“, 
резултатом 4:3. Остале екипе које су 
учествовале на овом такмичење су: 
„Пантери“, „Поповићи“, „Центраши“ и 
„Параспортска формација“. 

М. Ја.
Победници, екипа „Пројектни биро“

Половином октобра на каналу 
ДТД у Бачком Петровцу одр-
жан је Куп Електровојводине у 

спортском риболову удицом на пловак. 
Након протоколарног поздрава учесни-
цима као и гостима од стране Стевана 
Крњајића, председника Секције за еко-
логију и спортски риболов Електродис-
трибуције „Нови Сад“, приступило се 
званичном такмичењу за 2013. годину.

Такмичарски део трајао је планира-
них седам часова а након свођења ре-

зултата од стране судије, на основу 
остварених резултата додељене су и 
награде. 

Награде су додељене за освојена 
прва три места у екипном и појединач-
ном наступу, као и две захвалнице. За 
уловљену највећу рибу на писти награ-
ду је освојио Славољуб Продановић из 
Електродистрибуције „Нови Сад“. Зах-

валницу као најмлађи учесник на овом 
такмичењу добио је Алекса Седлар 
који има само пет година. Од стране 
организатора а на задовољство свих 
такмичара захвалницу је добио и глав-
ни кувар Адика Седлар који је на овом 
такмичењу доказао своје кулинарске 
способности. 

М. Ја.

КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ 

На каналу Дунав Тиса Дунав одржан „Куп Електровојводине“ у спортском риболову. 
Такмичари Удружења спортског риболова „Шаран“ из Челарева заузели прво у екипном а 
друго и треће место у појединачном такмичењу 

Сусрет риболоваца Војводине 

l Резултати такмичења у екипном и појединачном наступу 

Прво место у екипном такмичењу заузело је Удружење спортских риболоваца (УСР) 
“Шаран“ из Челарева, друго пласирано је УСР „Руменка“ из Руменке док је треће 
пласирано УСР „Подунавље“ из Бача.

Прво место у појединачном наступу Купа Електровојводине за 2013. Годину, заузео је 
Мишо Блануша из Удружења спортског риболова (УРС) „Подунавње“ Бач, друго место 
заузео је Дане Смиљанић из УСР „Шаран“ Челарево и треће место на овом такмичењу 
освојио је Зоран Дугајић из УСР „Шаран“ Челарево.

М. Ја.




