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Чекајући реформе енергетског 
сектора

Реформе енергетског сектора па и промене у Електро-
привреди Србије су у току. По мишљењу надлежних оне 
теку спорије него што се очекује. Међутим, неки рокови су 
утврђени и за њих се треба припремити. За отварање тр-
жишта електричне енергије утврђени рокови су, за средњи 
напон од почетка наредне године, а за све купце почетак 
2015. године. Сигурно је да је све мање времена да се Елек-
тропривреда Србије припреми за учешће у тржишној утак-
мици. Либерализација тржишта доноси оштру конкурен-
цију и могућност да купци сами изаберу снабдевача.

Оно што такође непосредно предстоји и што је у току, 
јесте дефинисање онога што би убудуће требало да ради 
оператор дистрибутивног система, односно садашња при-
вредна друштва за дистрибуцију електричне енергије. Ту је 
мноштво нових улога и послова за дистрибуције. Ту су, из-
међу осталих, промена организационе и информационе ин-
фраструктуре, дефинисање профила потрошње, дугороч-
но изграђивање „система паметних бројила“ са даљинским 
очитавањем, отпочињање активности на увођењу бројила 
са регистровањем оптерећења на сатном интервалу и др.

Судећи по најавама надлежних, реформе енергетског 
сектора ићи ће и по хоризонталној и вертикалној линији. 
Поново ће се сагледати економска позиција привредних 
друштава за дистрибуцију, са много непознаница које су 
биле сметња ефикаснијем пословању. Са друге стране, ис-
куство нас учи да у промене не треба улазити олако, већ 
треба озбиљно и суштински трасирати пут даљих промена, 
очекујући да Електровојводина у наредним годинама буде 
пословно стабилан и профитабилан систем.

У међувремену, Електровојводина наставља са реализа-
цијом својих пословних активности, пре свега, поузданом 
и квалитетном испоруком електричне енергије купцима и 
позитивним пословањем које се очекује и на крају 2013. го-
дине, модернизацијом пословања на свим нивоима али и 
сталном бригом за заштиту најдрагоценијег ресурса а то је 
људски живот.

Мирко Шијан
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УВАЖЕНА ПРЕПОРУКА МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

По препоруци Министарства 
енергетике, развоја и заштите 
животне средине Управни одбор 

ЈП „Електропривреда Србије“ донео 
је одлуку којом се утврђују јединстве-
ни услови за поступање привредних 
друштава за дистрибуцију електричне 
енергије у поступку накнаде штете нас-
тале неовлашћеним преузимањем елек-
тричне енергије по рачунима урађеним 
на основу записника о неовлашћено 
преузетој електричној енергији. 

ЕПС има велике проблеме са потра-
живањима насталим нелегалним при-
кључењем на мрежу и жели да их напла-
ти, али истовремено жели и да направи 
јасну разлику између купаца који по-
штују законе и оних који неовлашће-
но користе електричну енергију. Усло-
ви под којима ће ЕПС наплатити своја 
потраживања нису исти за ове две гру-
пе купаца и ово није репрограм који је 
понуђен легалним купцима. 

Само током прошле године откриве-
но је 20.326 случајева неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије. Износ 
рачуна на основу записника достигао је 
2,5 милијарде динара и у највећем броју 
случајева ти рачуни нису наплаћени. 
Када екипа електродистрибуције утвр-
ди да постоји нелегалан прикључак за 
електричну енергију, покреће се кри-
вична пријава и уради записник, који 
садржи обрачун о неовлашћеној пот-
рошњи, а потом тужилаштво и судство 
раде по својој процедури. Међу онима 
који су се самовласно прикључили ве-
лики је број грађана који немају дозво-
лу за градњу својих објеката, па самим 
тим нису могли бити прикључени на 
дистрибутивну мрежу, али су се и без 
обзира на то нелегално прикључили и 
троше електричну енергију. Трајно ре-
шење за проблем таквих нелегалних 
купаца су измене Закона о планирању 

и изградњи и увођење тих корисника у 
легалне токове.

Измирење дугова насталих на осно-
ву урађених записника о неовлашћено 
преузетој електричној енергији оба-
вљаће се од 1. новембра до 31. децембра 
2013. године потписивањем споразума 
о измирењу дуга на више рата. 

Овом одлуком не обустављају се 
покренуте кривичне пријаве и нема 
отписа дела дуговања као код актуел-
ног репрограма. За време важења овог 
споразума обрачунава се и законска за-
тезна камата на преостали неизимире-
ни дуг, што није случај код дужника у 
репрограму. У случају неовлашћеног 
преузимања електричне енергије омо-

гућено је измирење дуга и то за физич-
ка лица од 6 до 24 рате, а за правна лица 
од 3 до 12 рата.

Ако дужник не измири две узастоп-
не рате по споразуму о плаћању дуга и 
после упозорења, сматраће се да је спо-
разум раскинут и урадиће се обрачун 
целокупног износа доспелог дуга са об-
рачунатом каматом, на начин који би се 
применио да споразум није закључен. 
Остаје и право привредног друштва да 
у судском, односно поступку за извр-
шење на основу веродостојне исправе, 
захтева плаћање целокупног износа не-
измиреног дуга са обрачунатом затез-
ном каматом, у складу са законом.

Приредио: М. Ш.

Нелегални уређај за враћање потрошње - вртелица

Само током прошле године откривено 20.326 случајева неовлашћеног коришћења 
електричне енергије. Износ рачуна на основу записника је око 2,5 милијарди 
динара и углавном ти рачуни нису наплаћени. Трајно решење за проблем таквих 
нелегалних купаца су измене Закона о планирању и изградњи и увођење тих 
корисника у легалне токове

Нема репрограма за нелегалну 
потрошњу
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ПОТВРЂЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

Крајем октобра Електровијводини 
је свечано уручен сертификат од 
стране еминентне сертификаци-

оне куће која је проверила циљане де-
лове који показују квалитет менаџмен-
та, начин управљања животом, односно 
заштитом животне средине, здравља и 
безбедности и утврдила да је у Електро-
војводини све у складу са европским и 
светским стандардима. 

У име Електровојводине сертификат 
је примио директор Друштва Срђан 
Кружевић. 

- Електровојводина је без премца ли-
дер међу свим дистрибуцијама које чине 
Електропривреду Србије. Контрола коју 
смо прошли од стране CERTOP-а пока-
зала је и доказала да смо успешно спро-
водили све оно што нам је било задато 
како бисмо били носиоци овог међу-
народно признатог сертификата. Елек-
тровојводина послује по стандардима 
Европске уније, а наш задатак је да очу-
вамо систем који ће и убудуће пословати 
по тим стандардима. Електровојводина 
је као Оператор дистрибутивног сис-
тема спремна да унапреди своје посло-
вање и подели своје знање како би друге 
ЕПС-ове дистрибуције биле усшешније. 
Купци од нас очекују да останемо лидер 
у поузданости у дистрибуцији електри-
чне енергије, а наши монтери су главни 
носиоци стандарда у нашем пословању. 

Стабилни и интегрисани систем упра-
вљања у Електровојводини егзистира 
од 1998. године. Електровојводина тре-
нутно користи стандарде ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ОХСАС 18001, који је за 
Електровојводину можда и најважнији 
јер се односи на безбедност и заштиту 
на раду – истакао је Кружевић. 

CERTOP сертификат директору Елек-
товојводине Срђану Кружевићу уру-
чио је генерални директор CERTOP CO 
d.o.o. Тибор Шандор. 

- Електровојводина је још једном 
успешно прошла ресертификацију 
CERTOP-а. Овај сертификат данас по-

седују само најбоље организације које 
су своје пословање усагласиле са европ-
ским стандардима. Овим сертифика-
том Електровојводина је доказала да су 
сви њени процеси пословно усаглаше-
ни са највишим европским и светским 
стандардима а њено највеће богатство 
су запослени који својом стручношћу 
обављају послове на завидном нивоу – 
ракао је Тибор Шандор.

Сертификати обезбеђују позициони-
рање у друштву успешних и предста-
вљају верификацију добре пословне 
праксе. То практично значи да је Елек-
тровојводина задовољила јединствено 
постављен међународни оквир којим 
је дефинисала широко прихваћена пра-
вила и захтеве и обезбедила континуи- 
тет у пословању и сталну усклађеност 
са законском регулативом и међународ-
но договореним правилима пословања. 
Електровојводина са овим стандардима 
може да се ухвати у коштац са највећим 
изазовима и да буде у равни са свим ев-
ропским дистрибутивним кућама.

Посебну Захвалницу за стручну са-
радњу од стране Електровојводине која 
је пружена проверивачима CERTOP –а, 
директор за Србију Зоран Опачић, уру-
чио је госпођи Љиљани Ерхартич, ру-
ководиоцу Сектора за квалитет и заш-
титу Електровојводине.

М. Ја.

а
К

ТУЕЛ
Н

ОЕлектровојводини додељен CERTOP сертификат који се додељује најбољим 
компанијама које истичу стручност пословодства, уредну и добро организовану 
документацију и одлично управљање рекламацијама корисника

Директор Електровојводине Срђан Кружевић (десно) прима сертификат

Сваки дан корак напред

Љиљана Ерхартич, руководилац Сектора за квалитет и заштиту, прима 
Захвалницу



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА6

ТЕ
М

а
 Б

Р
О

Ја
САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

На састанку Извршног одбора ди-
ректора, одржаном крајем ок-
тобра, директор Друштва Срђан 

Кружевић, отварајући састанак нагла-
сио је да очекује коректне односе у ко-
муникацији између Управе ЕВ и ру-
ководства огранака без међусобног 
оптерећивања проблемима које дирек-
тори огранака сами могу да реше.

Састанак је настављен извештајем о 
активностима предузетим након од-
вајања делатности Оператора дистри-
бутивног система и Јавног снабдевача. 
Овде се пре свега мисли на трајне нало-
ге, плаћање рачуна електронским путем 
као и на увид у рачун путем интернета.

– Трајни налози ће бити омогућени 
јер је у току потписивање уговора са не-
колико пословних банака – објаснио је 
др Петар Загорчић, заменик директора 
Друштва и директор извршне функције 
за пословни систем. Он је нагласио да 
ће плаћање бити омогућено и употре-
бом пост терминала. Може се рећи да је 
финансијско пословање Електровојво-
дине у првих девет месеци ове године 
задовољавајуће што показује и добитак 
од 978 милиона динара - истакао је За-
горчић. Такође је саопштено да је нап-
лата за утрошену електричну енергију 
изузетно добра а да је ЕВ поново лидер 
у том сегменту у односу на остала при-
вредна друштва. 

Информацију о приоритетним и ка-
рактеристичним активностима у на-
редном периоду саопштио је Срето Па-
лалић, директор извршне функције за 
технички систем. Он је скренуо пажњу 
да је је важно имати увид у залихе ма-
теријала и резервних делова за пред-
стојећи период како би се благовремено 
набавила недостајућа средства. Треба 
припремити возила за хладније дане, 
интензивирати активности на смањењу 
губитака електричне енергије, али и 
припремити и заменити индиректне 
мерне групе.

Детаљније о реализацији плана за 
смањење губитака електричне енергије, 
говорио је мр Милорад Шарић, помоћ-
ник директора извршне функције за те-
хнички систем. С тим у вези један од 

основних циљева је довођење мерних 
места у исправно стање а настојаће се 
да се у што краћем року обезбеде мо-
дерни уређаји за контролу мерних мес-
та на терену. 

Једна од тема састанка Извршног од-
бора директора била је и анализа извр-
шења наплате и тежишне активности 
трговине, о чему је присутне детаљно 
известио мр Бранислав Радовић, ди-
ректор Дирекције за трговину елек-
тричном енергијом. Истакнуте су не-
посредне активности које чине даље 
дефинисање процеса са ПД „ЕПС Снаб-
девањем“. Њих чине, пре свега обуста-
ве електричне енергије, понуде за куп-
це који излазе на тржиште ЕЕ, а ту је и 
подршка склапању уговора и сви оста-
ли односи регулисани СЛА уговорима. 
За Електровојводину је веома важна 
реализација репрограма коју би, према 
мишљењу Радовића требало интензи-
вирати. 

Што се, пак, реализације плана ин-
вестиција и инвестиционог улагања 
тиче, уважавајући и набавке основ-
них средстава као и степен њиховог 
спровођења, истакнута је недовољна 
реализација плана у делу измештања 
мерних места, што је условило да се гу-

бици у испоруци електричне енергије 
не смањују. Драган Бабић, директор 
Дирекције за планирање и инвестици-
је, захтевао је од директора огранака да 
до 28. октобра доставе процену реали-
зације инвестиција у оквиру плана и до 
сада одобрених прекорачења или евен-
туалних иступања. Такође је закључено 
да се настави измештање мерних места, 
њихова замена и реконструкција посеб-
но корисника дистрибутивног система 
на ниском напону.

Како је зимска сезона непосредно 
пред нама, указано је да треба наста-
вити ремонте у складу са временским 
приликама, предузети мере које ће до-
вести до смањења броја прекида и по-
бољшати квалитет услуга. С тим у вези, 
Павел Зима, директор Дирекције за уп-
рављање истакао је да велики изазов и 
темељно залагање следи на отвореном 
тржишту електричном енергијом.

О пословању у протеклих девет месе-
ци ове године, говорили су и директори 
огранака ЕВ. Проблем који сви деле је 
замена старих и дотрајалих возила која 
се користе у службене сврхе, недостају 
и бројила а посебно је истакнута потре-
ба за електомонтерским кадром.

М. Јо.

Анализа пословања у првих девет месеци ове године показала да je 
Електровојводина као и сви огранци у њеном саставу забележила позитивне 
финансијске резултате

Успешна пословна година



БРОЈ 486   НОВЕМБАР 2013 7 

П отписивању Протокола при-
суствовали су директор 
Електровојводине Срђан 

Кружевић, градоначелник Сремске 
Митровице Бранислав Недимовић, 
председник Скупштине Града Ми-
лан Ковачевић, директор Дирекци-
је за изградњу Града Јован Добрић, 
начелник Сремског округа Илија 
Милановић и директор Огранка 
ЕД „Сремска Митровица“ Ђорђе 
Фаор.

- Имајући у виду тешку финан-
сијску ситуацију у земљи и мере 
штедње које морају да се односе на 
локалне самоуправе, Електровојво-
дина је одлучила да већи део среста-
ва уложи у овај пројекат. Ради се о 
пројекту који ће омогућити конти-
нуирано и квалитетније снабдевање 
електричном енергијом северног 
дела Сремске Митровице. Ство-
риће се услови да се доведу нови 
инвеститори по чему је Сремска 
Митровица увелико позната. Ово 
је пројекат који је Електровојводи-
на препознала као друштвено одго-
воран посао у којем треба да учес-
твује – истакао је Срђан Кружевић, 

директор Електровојводине прили-
ком потписивања Протокола.

Градоначелник Сремске Митро-
вице Бранислав Недимовић истакао 
је да се ради о веома важним инвес-
тицијама које се тичу не само сва-
ког грађанина Сремске Митрови-
це него и развоја привреде на овом 
подручју. Ту се пре свега мисли на 
безбедно снабдевање електричном 
енергијом грађана који живе север-
но од железничке пруге, која прола-

зи кроз Сремску Митровицу, а исто 
тако и индустријских зона које се 
налазе у том делу града.

Трафостаница се гради као зајед-
ничка инвестиција вредна око 20 
милиона динара. Град Сремска 
Митровица је у овај пројекат уло-
жила пет милиона динара, док је 
Електровојводина за овај пројекат 
издвојила више од 15 милиона ди-
нара властитих средстава.

М. Ја.

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О ПОБОЉШАЊУ НАПОНСКИХ ПРИЛИКА П
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Потписивање Протокола

У корист грађана
Крајем октобра у Сремској Митровици потписан Протокол између Електровојводине 
и Града Сремске Митровице о финансирању побољшања снабдевања електричном 
енергијом северног дела града

Састанак који је одржан 21. ок-
тобра, био је прилика да се поред 
верификације мандата и усвајања 

Пословника о раду, упознају овлашћени 
представници оснивача и руководство 
Електровојводине.

Директор Друштва, Срђан Кружевић 
je на почетку састанка уз речи добро-
дошлице, дао и кратки приказ посло-
вања Електровојводине, као успешног 
привредног субјекта који је водећи у 
систему ЈП ЕПС-а. Посебно је апостро-

фирао добро финансијско стање као ре-
зултат високог степена реализације нап-
латног задатка.

Потом је на основу Одлуке о Овла-
шћеним представницима Оснивача коју 
је донео Управни одбор ЕПС-а, верифи-
кован мандат Мирославу Бошковићу, 
дипл. инж. саобраћаја у Градској управи 
за инспекцијске послове у Новом Саду, 
затим, Милану Радину, дипл. политико-
логу , извршном директору „Малих мле-
кара“ из Силбаша и Зорани Стојковић, 

правнику, директорки сектора у Дирек-
цији за правне и опште послове ЕПС-а. 

У даљем току састанка, Синиша 
Пушкар, директор Дирекције за корпо-
ративне послове, информисао је прису-
тне о врсти седница, сазиву, предлагачу 
одлука, месту одржавања састанака и 
доношењу одлука. 

Овлашћени представници су, затим, 
једногласно усвојили Пословник о раду 
овог тела.

М. Јо.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Договор о даљем раду
На првом састанку одређен начин рада и одлучивања овлашћених представника 
Оснивача у функцији Скупштине Друштва, како је то дефинисано Законом о привредним 
друштвима и општим актима ЕВ
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ЈЕ ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА „У СУСРЕТ ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

Законски оквир за отварање тр-
жишта електричне енергије за 
купце на средњем напону од 1. 

јануара 2014. године је спреман. До-
нет је Закон о енергетици, ради се на 
стратегији о енергетици до 2025. годи-
не, основано је јавно предузеће „ЕПС 
Снабдевање“, као јавни снабдевач и ли-
ценцирано је више од 60 снабдевача, од 
којих је 27 активно на тржишту. Остаје 
да се види да ли ће до почетка следеће 
године сви недостаци бити исправље-
ни и процедуре формиране, како би 
око 3.100 купаца могло несметано да 
изабере снабдевача електричном енер-
гијом. Електропривреди Србије, као 
оператору дистрибутивне мреже остаје 
да постави модерна бројила на кључна 
места, направи криве потрошње за ка-
тегорије купаца и да се успоставе про-
токоли комуникације оператора на пре-
носним и дистрибутивним системима, 
чуло се на конференцији „У сусрет тр-
жишту електричне енергије“ коју је, под 
покровитељством Министарства енер-
гетике, развоја и заштитне средине, а у 
партнерству са Електропривредом Ср-

бије, организовала редакција „Балкан-
магазина“.

Државни секретар у Министарству 
енергетике Дејан Новаковић је иста-
као да су законски оквири за либера-
лизацију тржишта електричне енергије 
постављени, а да се тренутно ради на 
изради стратегије енергетике, у коју је 
укључена и наука и струка.

- Данас је ЕПС најздравији систем 
у Србији. Ова компанија је задржала 
знање, а ми сада гледамо како да побољ-
шамо ресурсе, како би испратили про-
мене - казао је Новаковић.

Иако је правни оквир заокружен ипак 
има места поправкама и допунама, па је 
тако у току допуна Закона о енергети-
ци и Правила о раду дистрибутивних 
система, како би се све усагласило са 
Трећим енергетским пакетом ЕУ. 

- Пре отварања тржишта важно је 
утврдити правила о томе како купци 
могу да промене снабдевача а да то за 
њих буде једноставно. Процес промене 
снабдевача може трајати максимално 21 
дан. Главни услов је да купац нађе новог 
снабдевача, а са старим регулише све 

обавезе, што не мора аутоматски да зна-
чи да мора да плати дуг - рекла је Љиља-
на Хаџибабић, члан Савета Агенције за 
енергетику Републике Србије, истичући 
да је од 1. јануара ове године већ отво-
рено 9,5 одсто тржишта (потрошачи на 
високом напону). Када се у то урачунају 
губици у преносном и дистрибутивном 
систему то износи 25 одсто. Од почетка 
2014. године на тржишту ће бити од 40 
до 45 одсто крајње потрошње, а са губи-
цима то ће достићи око 60 одсто потро-
шње електричне енергије у Србији.

Дејан Васић, директор ЈП „ЕПС Снаб-
девање“ рекао је да је ово предузеће 
већ обавестило купце који од 1. јануара 
2014. немају право на регулисану цену 
снабдевања и да морају уговорити снаб-
девање са неким од снабдевача на сло-
бодном тржишту, укључујући и ЕПС 
Снабдевање. Ко не буде имао снабдева-
ча привремено ће бити на веома скупом 
резервном снабдевању, а затим искљу-
чен са мреже.

Приватни снабдевачи изнели су за-
мерку да ЕПС нуди уговоре купцима 
са ценом електричне енергије само је-
дан евро већом од цене на референтном 
мађарском тржишту, што ниједан трго-
вац не може да понуди. Међутим, према 
речима Александра Обрадовића доказ 
да тржиште постоји је то што је фирма 
Гени ове године понудила Месеру нижу 
цену од ЕПС-а.

Коментаришући ову ситуацију 
Љиљана Хаџибабић је рекла да није мо-
гуће неутралисати монополски положај 
„ЕПС Снабдевања“ на тржишту, нити 
знања и информације које је ЕПС го-
динама стицао о купцима и потрошњи 
у Србији као традиционално једини 
снабдевач.

- Али, битно је да се нормативно и 
надзором над тржиштем спречи зло-
употреба тог монополског положаја, а 
посебно да се обезбеди транспарентно 
и недискриминаторно поступање опе-
ратора преносног и дистрибутивног 
система - истакла је Љиљана Хаџиба-
бић. 

Приредила: А. Ж.

Са округлог стола „Балканмагазина“

Утакмица за сваког купца
Од 1. јануара наредне године око 3.100 купаца електричне енергије у Србији ће 
морати да уговоре унапред своје снабдевање, што значи да ће ЕПС морати да се 
бори и за купце на средњем напону
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У циљу припрема за наступ на тр-
жишту електричне енергије на 
средњем напону од почетка на-

редне године као и на отвореном тр-
жишту електричне енергије од почетка 
2015. године, крајем октобра у Електро-
војводини су стручњаци Електромреже 
Србије одржали врло запажену и добро 
посећену презентацију о улози и обаве-
зама Оператора дистрибутивног систе-
ма по основу балансне одговорности. 
Тему су презентовали Владимир Јанко-
вић, Дејан Стојчевски, Марко Јанковић 
и Небојша Лапчевић, из Дирекције за 
послове тржишта електричне енергије 
ЕМС-а.

Балансна одговорност је материјал-
на одговорност за одступања настала 
као разлика између реализоване произ-
водње, потрошње и блокова прекогра-
ничне и интерне размене електричне 
енергије. Учесник на тржишту решава 
питање балансне одговорности помоћу 
Уговора о балансној одговорности, Уго-
вора о потпуном снабдевању и Уговора 
о преносу балансне одговорности.

Балансна група обухвата скуп места 
примопредаје електричне енергије на 
преносном и дистрибутивном систему, 
као и пријем и предају електричне енер-
гије по основу блокова прекограничне 
и интерне размене учесника на тр-
жишту. Место примопредаје електри-
чне енергије представља место за које 
се може обезбедити податак о остваре-
ној предаји, односно оствареном прије-
му електричне енергије у обрачунском 
периоду. Овај податак се обезбеђује на 
основу очитаних података са бројила, 
за сваки обрачунски интервал.

Обавезе ОДС-а у администрацији 
тржишта електричне енергије су у ус-
постављању и администрацији регист-
ра балансне одговорности за места при-
мопредаје на дистрибутивном систему, 
спровођењу поступка промене састава 
балансне групе, обезбеђењу података 
за сва места примопредаје на дистри-
бутивном систему, прикупљању и дос-
тављању података и информација не-
опходних за испуњавање обавеза по 
питању транспарентности. ОДС води 

дистрибутивни регистар који садржи 
списак места примопредаје на дистри-
бутивном систему, податке о учесни-
ку на тржишту на кога се води место 
примопредаје (правно лице или преду-
зетник, домаћинство), податке о баланс-
но одговорној страни у чијој се баланс-
ној групи налази место примопредаје. 
Оператор дистрибутивног система је у 
обавези да размењује и усклађује подат-
ке са оператором преносног система.

За потребе обрачуна одступања ба-
лансне групе, надлежни оператор 
дистрибутивног система је у обавези 
да најкасније до 14-ог дана у месецу М 
+ 1 за месец М, достави на сатном ни-
воу податке о укупно предатој, од-
носно преузетој електричној енергији 
из дистрибутивног система, посебно 
за сваку балансну групу. ОДС доставља 
мерне податке за сваки дан у обрачун-
ском периоду, а подаци морају бити на 
сатном нивоу. Обавеза ОДС-а је и да, на 
основу Правила о раду тржишта елек-

тричне енергије, учествује у корекцији 
обрачуна одступања балансне групе.

Оператор дистрибутивног система 
не може да купује и продаје електричну 
енергију, осим у случају куповине елек-
тричне енергије за надокнаду губита-
ка у дистрибутивном систему. ОДС је 
у обавези да енергију за надокнаду гу-
битка у дистрибутивној мрежи набави 
на принципима минималних трошко-
ва, транспарентности и недискримина-
ције. 

Од 1. јануара 2014. године, по Закону 
о енергетици, сви потрошачи који нису 
домаћинства и мали купци, излазе на 
тржиште. Око 2700 крајњих купаца са 
8000 мерних места неће имати право 
на јавно снабдевање. Они представљају 
око 14% укупне потрошње. Такође, од 
почетка наредне године 44% укупне 
потрошње ће бити на слободном тр-
жишту, а 56% ће бити под јавним снаб-
девањем.

М. Ш.

УЛОГА И ОБАВЕЗЕ ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПО ОСНОВУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ
П
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Стручњаци ЕМС-а представили у Електровојводини улогу ОДС-а

Велике обавезе ОДС-а
Нове улоге и обавезе ОДС-а захтевају промену организационе и информационе 
инфраструктуре, дефинисање профила потрошње, отпочињање активности на 
увођењу бројила са регистровањем оптерећења на сатном (петнаестоминутном) 
интервалу, дугорочно изграђивање „система паметних бројила“ са даљинским 
очитавањем
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Привредно друштво “Одржавање 
и услуге” доо основано је крајем 
2003, издвајањем дела предузећа 

из састава ЕПС-ЈП “Електровојводина” 
Нови Сад, са основном делатношћу одр-
жавања пословних простора и возног 
парка, као и пружања угоститељских 
услуга у објектима оснивача, за потребе 
Електровојводине и за друге клијенте. 

- Обављамо широку лепезу послова, 
одржавање постојећих и извођење но-
вих електроенергетских инсталација, 
одржавање постојеће и монтажа нове 
спољне и унутрашње расвете, одржа-
вање и увођење нових система климати-
зације, вентилације, хлађења и грејања. 
Затим, одржавање и монтажа нових те-
лефонских и рачунарских инсталација, 
одржавање и увођење нових водовод-
них и канализационих инсталација, 
извођење браварских и столарских ра-
дова по захтевима корисника услуга, 
извођење послова дезинсекције, дера-
тизације и дезинфекције, одржавање и 
сервис путничких и лаких теретних во-
зила и пружање угоститељских и хоте-

лијерских услуга - подсећа Александар 
Богдановић, директор овог Друштва, 
поузданог пословног партнера Елек-
тровојводине.

- Вишегодишње радно искуство на 
подручју Новог Сада и АПВ даје нам 
право да за себе кажемо да смо успеш-
ни и увек спремни да одговоримо на све 
захтеве и потребе, које клијенти од нас 
захтевају. Од нас, као што знате, може-
те да очекујете ефикасност, доследност, 
прецизност, квалитет и професионал-
ност – истиче директор Богдановић.

Богдановић истиче да је њихова ми-
сија да врхунским квалитетом услуга 
које пружају клијентима, имплемен-
тирају високе европске стандарде у 
области одржавања и пружања услуга 
на целој територији АПВ, по тржиш-
но најповољнијим условима. Додаје 
да је дугогодишња успешна сарадња 
са Електровојводином подстицала и 
резултирала све интензивнијом афир-
мацијом делатности у оквиру којих 
послују, што је у многоме допринело 

праћењу актуелних трендова на конку-
рентском тржишту.

Сазнајемо да, у оквиру Одељења одр-
жавања, послују одсек електро и ма-
шинских послова који обављају по-
слове одржавања електроенергетских 
инсталација и извођење нових, инста-
лацију слабе струје, ремонт и ревизију 
трафостаница, преглед термовизијском 
камером и послове електроаутоматике, 
радове на монтажи спољне и унутрашње 
расвете, као и радове на извођењу де-
коративног осветљења културно исто-
ријских и пословних објеката, послове 
одржавања система грејања и хлађења, 
климатизације високог и ниског напо-
на, вентилације као и одржавање и из-
вођење нових инсталација. Такође су 
оспособљени за обављање браварских, 
стругарских и фригомеханичарских 
послова по захтеву клијената.

У оквиру Одељења возног парка ре-
монтују се разна моторна и теретна во-
зила, уз техничко одржавање, контролу 
исправности, осигурање и регистрацију 
(овлашћени су за Заставу и Фиат пун-
то, а раде и Пежо, Шкоду, ТАМ, итд). 
Лимарско-фарбарска радионица им је 
оспособљена за извођење свих радова. 
У Одељењу угоститељства пружају вр-
хунску хотелијерско-угоститељску ус-
лугу на територији Новог Сада и АПВ 
(од 1994) - у хотелу “Норцев” на Фруш-
кој гори, у ресторану “Рибарско острво” 
и услуге кетеринга. У децембру 2012. го-
дине проширен је спектар делатности 
Одељењем за дезинсекцију, дератиза-
цију и дезинфекцију и желе да услуге 
пружају грађанима Новог Сада путем 
обједињене наплате ЈКП “Информати-
ка” Нови Сад. 

По Богдановићу, они будућност 
“Одржавања и услуга” виде у саставу 
Електровојводине, о чему је постигну-
та начелна сагласност са ресорним Ми-
нистарством, и у току је израда елабо-
рата припајања.

М. Ч.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ“ ДОО НОВИ САД

Будућност нашег Друштва видимо (поново) у саставу Електровојводине, о чему 
је постигнута начелна сагласност са ресорним Министарством, каже директор 
Александар Богдановић

Деценија успешног продора на 
тржиштуП
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Александар Богдановић, директор ПД „Одржавање и услуге“ доо Нови Сад
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Наплата утрошене електричне 
енергије у Огранку ЕД „Суботи-
ца“ већ дуже време обавља се без 

већих проблема.
- Током 2013. године забележен је 

благи пад у наплати посебно у периоду 
од фебруара до априла који је износио 
један одсто мање него што је планира-
но. Смањење степена наплате је било 
веће у месецима док је трајала акција 
склапања споразума за репрограм дуга 
и његова отплата на рате уз отпис ка-
мате. Нажалост један део купаца на 
нашем конзуму стекао је лошу навику 
да док не добије опомену пред искљу-
чење или налог за обуставу испоруке 
електричне енергије, не измирује своје 
обавезе – објаснио нам је Јосип Анту-
новић, руководилац сектора трговине 
електричном енергијом. 

Зато су у овом огранку Електровојво-
дине одлучили да појачају акцију изда-
вања налога за искључење електричне 
енергије и она је убрзо дала резулта-
те који су се протеклих месеци мери-
ли стопроцентном наплатом. Иначе, 
плаћање рачуна за утрошену електрич-

ну енергију у Огранку ЕД „Суботица“ 
почетком ове године било је слабије 
у поређењу са претходним периодом. 
Овај благи пад био је присутан све до 
маја 2013. када купци почињу редовно 
да измирују своје обавезе. Но, десило се 
као и у осталим електродистрибуција-
ма широм Војводине, да су се после ос-
нивања новог предузећа „ЕПС Снабде-
вање“ на наплатним местима у почетку 
створиле непотребне гужве. Овоме је 
пре свега допринела одлука да се сви 
купци који имају и најмању преплату за 
утрошену електричну енергију лично 
јаве на наплатно место због подизања 

новца или његовог пребацивања на ра-
чун новооснованог „ЕПС Снабдевања“.

 – У периоду док ЕПС није донео од-
луку да се преплате могу и аутоматски 
пребацивати на рачун Јавног снабдева-
ча, што је трајало три недеље, обрађива-
ли смо и до 7000 захтева. А све то могли 
смо да решимо само великим ангажо-
вањем запослених, отварањем додатних 
наплатних места и продужавањем рад-
ног времена и после 20 часова – каже 
Антуновић.

Због тога су неколико дана запосле-
ни на наплатним местима радили пре-
ковремено како би сви купци могли 
да плате своје обавезе. У том периоду 
рад благајни био је појачан и због тога 
што се однедавно на рачун за утроше-
ну електричну енергију плаћа прови-
зија у банкама и поштама, што није 
случај и када се обавезе измирују на 
наплатним местима у електродистри-
буцијама.

– Тренутно се у „ЕД Суботица“ ре-
програмирају стари дугови за утроше-
ну електричну енергију са отписом дела 
дуга и могућношћу плаћања на рате. 
Ова акција постепено даје резултате 
и с обзиром на досадашња искуства, 
највероватније ће се пред крај ове ак-
тивности током новембра, значајније 
повећати број купаца који ће доћи да 
склопе споразуме – објаснио нам је Јо-
сип Антуновић. 

М. Јо.

НАПЛАТА У ОГРАНКУ ЕД „СУБОТИЦА“

Током ове године наплата потраживања за утрошену електричну енергију одвијала се без 
већих проблема. Када је по трећи пут уведен репрограм за отплату дуга на рате наплата је 
повећана

Репрограм дугова даје 
резултате

Пословна зграда Огранка ЕД „Суботица“
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l Недостатак бројила и моНтерског кадра

Увидом у пресек пословања ЕД „Суботица“ констатује се да је број небаждарених 
инструмената на почетку ове године изражен у процентима износио 13,9% а 
закључно са септембром је смањен на 9,5 %. Главни разлог за такво стање је 
недостатак бројила али и монтерског кадра јер су у овом огранку само у току ове 
године остали без тринаест електромонтера. Поражавајући је податак да се током 
наредне године очекује одлазак још двадесетједног запосленог у овој струци јер 
испуњавају законске услове за одлазак у пензију.
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Директор Центра за јавне набавке 
Бранко Ратковић известио је присутне 
о потписаним уговорима о електромон-
тажним радовима на 14 од 16 партија, 
и нагласио да се крајем новембра отва-
рају тендери за прикључке на подручју 
ЕД „Нови Сад“ и ЕД „Панчево“.

- У јануару се очекују квалифика-
ционе листе за грађевинске радове, а 
у току године за електромонтажне ра-
дове за одржавање и одржавање мер-
них места – истиче Ратковић. Такође 
додаје да је проблем набавка енергет-
ских трансформатора. – Постојећа на-
бавка је поништена, а нови тендер је 
2014. године, а прве испоруке се оче-
кују у мају 2014. године. Од 15. новем-
бра, Ратковић најављује активан уго-
вор за набавку ПОММ и МОММ као 
и уговор за МБТС. Стање у магацину 
је солидно а СКС-а, НН и СН каблова 
на нивоу фирме има довољно – истиче 
Ратковић.

За активности на изради Плана набав-
ки за 2014. годину постоји нови начин 
спровођења јавних набавки. Наиме, по 
новом Закону са једне позиције могуће 
је покренути само једну набавку, стога 

је неопходно правити ефикасне плано-
ве инвестиција. У 2014. години потреб-
но је више радити на вишегодишњим 
споразумима за испоруку материјала. 

Руководилац Сектора инвестиција и 
изградње мр Драгољуб Мучалица о Ре-
ализацији Плана инвестиција, инвести-
ционог одржавања, текућег одржавања, 
набавки основних срестава и животне 
средине за период I – IX 2013. године, 
каже да је знатно мањи прилив осталих 
срестава, што је било и очекивано.

 - Реализација инвестиција, финан-
сијска и физичка је код свих огра-
нака солидна. Код ЕД „Рума“ и ЕД 

„С. Митровица“ реализација сопстве-
них срестава је испод очекиваног. С об-
зиром на проблеме у спровођењу јавних 
набавки реализација инвестиционог 
плана (заједнички део) је знатно испод 
очекиваног. У ЕД „Нови Сад“ реализа-
ција плана измештања мерних места је 
недовољна што директно утиче на раст 
губитака електричне енергије – истиче 
Мучалица.

На основу процене реализације Пла-
на инвестиција и инвестиционог одр-
жавања до краја 2013. године може се 
очекивати да ће сви огранци испунити 
планове. Због немогућности испуњења 
плана из заједничких средстава, огран-
ци који имају потребе за додатним сред-
ствима неопходно је да поднесу захтев 
како би средства била одобрена.

На крају састанка, Директор Дирек-
ције за планирање и инвестиције Дра-
ган Бабић присутне је известио да су у 
току преговори са ЕПС-ом о још једном 
ребалансу за 2013. годину. - Срества за 
инвестиције у плану за 2014. годину 
биће знатно већа него за 2013. годину. У 
наредном зимском периоду приоротет 
је припрема пројектних задатака, из-
рада пројектне документације и исхо-
довања потребних дозвола за изградњу 
ЕЕО у наредној години – истакао је Ба-
бић.

М. Ја.

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

Реализација плана јавних набавки стратешког материјала, опреме и радова, стање 
магацина, активности на изради Плана набавки за 2014. годину, биле су теме 
састанка руководилаца функција инвестиција огранка и Управе одржаном у ЕД 
„Панчево“, почетком новембра

Отварање тендера за 
прикључкеИ
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l ПостуПак за Прикључење корисника на Дс еВ 

Руководилац Сектора енергетике Обренко Чолић известио је присутне о поступку 
прикључења објеката корисника на дистрибутивни систем Електровојводине на 
средњем напону, за случај када се странци уговором уступи пројектовање и изградња 
прикључка. Наглашено је да одобрење за прикључење и остала документација коју 
Електровојводина издаје мора јасно и недвосмислено идентификовати прикључак, 
да би се на тај начин странци указало на разграничења права и обавеза у вези са 
испоруком електричне енергије која проистичу из позитивних законских прописа. 
Електровојводина је инвеститор прикључка, тако да пројектни задатак даје надлежна 
електродистрибуција и грађевинска дозвола мора да гласи на Електровојводину. Када 
странка преузме обавезу да у име Електровојводине пројектује и реализује прикључак, 
тада се пројекат са техничком контролом, техничким карактеристикама опреме, нашим 
условима, нашим пројектним задатком и решењем о одобрењу за прикључење шаље 
на контролу Сектору за пројектовање.
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Следећи енергетске циљеве ЕУ у 
Србији (РС) је покренуто низ ак-
тивности са циљем да се у што 

већој мери омогући развој и имплемен-
тација нових и обновљивих, еколошки 
чистих извора енергије (ОиЕ). Између 
осталог у току је расправа о Нацрту 
стратегије развоја енергетике РС до 
2025, са пројекцијом до 2030. Примена 
и увођење ових извора зависиће између 
осталог и од постојећег енергетског тр-
жишта на којем постоје неки паритети 
енергената, они чију цену одређује тр-
жиште (угaљ, огревно дрво, разни бри-
кети) и они који су регулисани (елек-
трична енергија /ЕЕ/, природни гас, 
цене даљинског грејања и енергије про-
изведене из појединих „повлашћених“ 
извора). Зацртан је циљ да се за мање 
од две године енергетско тржиште учи-
ни слободним (либерализује). 

Ово је, поред осталог навео Јан Клин-
ко, водећи инжењер у Служби за пла-
нирање и анализу погона у Дирекцији 
за управљање, у запаженом раду на VII 

Међународном форуму о ОиЕ: „Техни-
чки и економски изазови ОиЕ на енер-
гетском тржишту (АПВ)“. При томе 
је указао и на ефекте цена ЕЕ, као ре-
перне вредности, након најновијег 
поскупљења у РС. Он подсећа да сада 
енергетику РС а самим тим и АПВ ка-
рактерише доминација класичних 
енергената и енергетских конверзија, 
до финалних потрошача. Наиме, ЕВ 
има око 927.000 купаца, од чега су око 
90 одсто домаћинства. Сматра се да је, 
од око 830.000 домаћинстава на овом 
подручју, 210.000 обухваћено гасифи-
кацијом а 120.000 неким видом даљин-
ског грејања. Истовремено, подуже се 
уочава заостајање цене ЕЕ у односу на 
друге расположиве енергенте, а тај дис-
паритет је уочљивији при поређењу 
цена ЕЕ са њеним ценама у окружењу 
и ЕУ (у РС је цена kWh са ПДВ-ом, за 
домаћинства, 5,56 евроценти, а свугде 
је знатно већа /од 7,87 у Македонији до 
15,57 у Мађарској). Учешће издатака за 
ЕЕ, у односу на минимални ЛД за 2009, 

код нас је 6%, а почев од Малте па до Ру-
муније и Бугарске је у распону 7–21%. 
Упоредни трошкови грејања станова од 
60 m2 (1.500 kWh) и већих показује да 
су купци и даље мотивисани да се греју 
племенитом ЕЕ, на ТА пећи.

- Очигледно је намера да се ценовна 
политика усмери ка тржишним меха-
низмима остала само на нивоу замисли, 
иако је утврђен амбициозан план да се 
до 2015. тржиште ЕЕ либерализује, што 
ће свакако наићи на мноштво иску-
шења и препрека. Нагло или постепено 
либерализовање тржишта аутоматски 
ће прелити утицај цена околних и зе-
маља европског тржишта и довести до 
ценовног удара код наших купаца. На 
ово би морали да рачунају и будући ин-
веститори ОиЕ извора - сматра Клинко. 
Он, рецимо, наводи пример најављива-
не велике соларне електране на југу Ср-
бије (1.000 MW), чија је изградња по 
њему неизвесна и, уз друга ограничења 
и /не/поузданости, економска рачуница 
је упозоравајућа. Подстицајна цена коју 
ЕПС треба да плати електрани је 16,25 
еуроценти. Са преносом, губицима на 
мрежи, она до стујомера стиже се ценом 
преко 21 еуроцента, а ако је претходно 
акумулирана, што ће бити чест случај и 
30 еуроценти/kWh. Нова ставка на ра-
чунима је „накнада за нове изворе енер-
гије“ (око 20 динара по просечном ра-
чуну), а ако би се изградила ова соларна 
електрана (уз „Ветропарк у јужном Ба-
нату“), „накнада“ би морала да буде 20 
пута већа (нова цена kWh 20% скупља), 
док би произведена енергија из ова два 
обновљива извора учествовала у укуп-
ној производњи са само 6%. Експлоата-
ција два овако велика извора из катего-
рије „обновљиваца“ захтева изградњу и 
великог балансног постројења РХЕ „Би-
стрица“ снаге 700 MW. Између осталог 
и стога, Клинко сматра, да је веома ва-
жно утврђивати реалне стратегије. Ко-
раци, по овом аутору, не морају да буду 
мерени „мега“ мерама, већ се малим, 
домаћинским корацима, налажењем 
програма по сопственој мери, могу ус-
пешно стићи зацртани циљеви, кроз 
равнотежу могућности и жеља.

М. Ч.

ЕНЕРГЕТСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ

Јан Клинко из Електровојводине, на VII Форуму о обновљивим изворима енергије 
анализирао изазове који стоје пред ОиЕ на тржишту енергије, у светлу ефеката 
корекција цене електричне енергије и планова за либерализацију тог тржишта

Колико су ОиЕ поуздани

Јан Клинко, водећи инжењер у Сектору управљања и планирања конзума
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Током октобра, ситуација у систе-
му је била стабилна и није било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије на подручју конзума Елек-
тровојводине.

- За хидролошку ситуација можемо 
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 
хидрокапацитети радили у планира-
ном режиму рада. Првих десет месеци 
текуће године карактерише повећање 
потрошње електричне енергије на под-
ручју Војводине за 2,66 одсто у одно-
су на исти период прошле године. Ис-
товремено, испоручено је за 1,83 одсто 

мање електричне енергије у односу на 
билансом предвиђене количине - саз-
најемо од Звездана Крунића, главног 
инжењера у Сектору за управљање и 
планирање конзума, Дирекције за уп-
рављање у Управи Електровојводине.

Дистрибутивни систем Електро-
војводине је током октобра функцио-
нисао стабилно и није било значајнијих 
испада из погона. То се може закључити 
и из броја непланираних прекида, којих 
је било значајно мање у односу на исти 
период 2012. године. Од регистрованих 
тзв. погонских догађаја Крунић наво-
ди неколико. Четвртог октобра, у 14,20 
сати, деловањем заштите неутрале, до-
шло је до испада ЕТ 1 и ET 2 у ТС 110/20 

kV „Врбас 1“. Прекид у напајању купаца 
електричном енергијом је трајао 30 ми-
нута. Дванаестог октобра, у 18,43 сати, 
због квара у преносном систему и неко-
ректног деловања заштите, дошло је до 
испада из погона ТС 110/20 kV „Рума 1“ 
(купци били без напајања 42 минута) и 
ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 
1“ (купци били без напајања 76 мину-
та).

- И поред свих упозорења, настојања 
надлежних и велике штете која се нано-
си Друштву и купцима да се спречи или 
смањи ова опасна пракса, и у октобру 
су на мети лопова поново били сви де-
лови дистрибутивног система Електро-
војводине: опрема из трафостаница, 
најчешће су на мети стубне ТС, где ло-
пови сруше енергетски трансформатор, 
одакле поваде бакарне делове и уље или 
га целог однесу. Такође, и трафостанице 
виших напонских нивоа, одакле се нај-
чешће краду бакарни проводници /пле-
тенице/ за уземљење. Крадени су и ба-
карни проводници са далековода (35 и 
20 kV), средњенапонска и нисконапон-
ска кабловска мрежа, нисконапонски 
успонски водови – истиче Крунић.

Што се тиче потрошње електричне 
енергије, у октобру 2013. године је, пре-
ма диспечерским подацима, из система 
преузето 776 GWh (повећање од 6,97% 
у односу на потрошњу у истом периоду 
претходне године и смањење од 2% у 
односу на билансом предвиђену коли-
чину). Енергија је испоручена уз макси-
малну регистровану снагу од 1.437 МW 
(повећање од 4,28% у односу на вршну 
снагу забележену у октобру претходне 
године. Дистрибутивни купци преу-
зели су 697 GWh, што представља по-
већање од 3,49%. Купци на 110 kV на-
понском нивоу преузели су 79 GWh, 
што је више за 51,91% у односу на исти 
период из претходне године. 

Средња дневна температура у октоб-
ру 2013. године била је 13,6оС, што је за 
0,9оС више од средње дневне темпера-
туре забележене у истом периоду прет-
ходне године, подсећа Крунић.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ОКТОБРУ 2013. ГОДИНЕ

Иако су средње дневне температуре у овогодишњем октобру биле веће од 
прошлогодишњих, протеклог месеца регистровано повећање потрошње за око 
седам одсто, у односу на исти период 2012. године

Сигуран рад система
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Након овогодишњег Међународ-
ног фестивала иновација, знања 
и стваралаштва „Тесла Фест“, 

који је ове године одржан двадесет сед-
ми пут и слави се као дан Николе Те-
сле, али и проналазача Србије, у Елек-
тровојводини је одржана презентација 
иноватора Митић Горана из ПД „Југо-
исток“, Ниш. 

На презентацији, у име Савеза про-
налазача Војводине говорили су Анђел-
ко Главашевић, проф. др Мићо Гаћано-
вић са Електротехничкког факултета 
у Бањалуци, проф. др Мирослав Пеша 
са Факултета техничких наука у Новом 
Саду и иноватор – презентер, инжењер 
електротехнике Горан Митић из Елек-
тродистрибуције „Ниш“. Презентацији 
су присуствовали и стручњаци из обла-
сти енергетике. 

У име Електровојводине у својству 
домаћина, скуп је поздравио заменик 
директора Друштва - директор извршне 
функције за пословни систем, др Петар 
Загорчић који је нагласио да је веза са 
Савезом проналазача Војводине више 
него очигледна и да је Електровојводи-
на увек имала слуха за оно што пред-
ставља унапређење њеног пословања.

- Задовољство ми је да угостимо оне 
који су осмислили презентацију која у 
свом имену носи назив највећег инова-
тора свих времена, име Николе Тесле. 
Добро је познато да је један од најус-
пешнијих програма који се реализује 
у оквиру Савеза проналазача Војводи-
не управо Фестивал иновација, знања 
и стваралаштва „Тесла Фест“. Електро-
војводина је добила ту част да угости 
све присутне. Позивамо Вас да будете 
наши партнери у унапређењу наших 
знања, стручности и ефикасности – ис-
такао је Загорчић.

Председник Савеза проналазача 
Војводине и организатор „Тесла Фест“, 
Анђелко Главашевић захвалио се руко-
водству Електровојводине на праћењу 
ове манифестације на разне начине, од 
њеног оснивања до данас. Он је нагла-
сио да се сваке године у оквиру мани-
фестације организује и Међународна 
конференција посвећена интелектуал-

ној својини и разменама искустава зе-
маља које су од нас много напредније у 
погледу иновација. 

Професор на Факултету техничких 
наука у Новом Саду, Мирослав Пеша 
обраћајући се присутнима, апеловао је 
на то да у проналасцима Горана Митића 
нема ништа епохално, нешто ново, неш-
то што никада није виђено. – Митић је 
увек сагледавао проблеме који настају у 
Електропривреди Србије, једноставно 
готове ствари које постоје, које су по-
знате је склапао на такав начин да од 
њих може да се оствари велика корист. 
Он је врло вешто интегрисао ствари 
које би биле у служби безбедности на 
раду у свакодневним обавезама код по-
стројења далековода - истакао је Пеша.

Након уводних излагања, од предста-
вљених иновација први је презентован 
уређај за заштиту електричних уређаја 
у случају проводника „заштита од струј-

ног удара“. Након тога велика пажња је 
посвећена уређају који треба да заш-
тити електронско бројило од утицаја 
магнетног поља. Наиме, представљен 
је и магнет уз помоћ којег би се знат-
но смањило неовлашћено коришћење 
електричне енергије. Такође, предста-
вљен је и уређај за одређивање улазне 
и излазне фазе код главног бројила као 
и укључење далековода главном коман-
дом. На крају, представљен је уређај за 
укључење и искључење ниског напона 
енергетског трансформатора 10/0,4 kV 
као и уређај за одређивање проводника 
код трофазне електронске мреже у без-
напонском стању.

По завршетку презентације прису-
тни су имали прилику да погледају 
презентоване уређаје као и да добију 
одговоре на питања.

М. Ја.

САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА ВОЈВОДИНЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ И
Н
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У Свечаној сали Електровојводине одржана презентација иноватора Горана Митића 
из Дољевца. Уређај за заштиту од струјног удара, од утицаја магнетног поља, уређај 
за одређивање улазне и излазне фазе, укључење далековода дуплом командом, 
укључење и искључење ниског напона, само неки од презентованих уређаја

Уређаји у служби заштите

Иноватор Горан Митић презентује нове уређаје



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА16

Електровојводина је богатија за 
још једног доктора наука. Др Јели-
ца Еремић Ђођић рођена је 23. 04. 

1969. године у Зрењанину. Диплому о 
високом образовању стекла је 1992. го-
дине на Економском факултету у Субо-
тици. На истом факултету 2002. годи-
не госпођа Еремић Ђођић одбранила је 
магистарску тезу под називом „Инфор-
мациони системи у подршци набавке 
трговинских предузећа“. 

У Електровојводини је засновала 
свој први радни однос 1995. године, у 
Сектору финансијских послова Управе. 
Послове на месту шефа Службе финан-
сијске оперативе у Управи обавља од 
1999. године. 

- У склопу свог редовног посла 1998. 
године похађала сам обуку за интерног 
проверавача која се успешно заврши-
ла добијеним сертификатом од Савез-
ног завода за стандардизацију. Од тада 
активно учествујем у интерном про-
веравању финансијско-књиговодстве-

них послова у огранцима. Тренутно 
сам ангажована као један од учесника 
– консултанта увођења апликативног 
програма за вођење евиденције рачуно-
водствених исправа у Електровојводи-
ни, из финансијске области у сарадњи 
са Центром за развој и информатику 
Електровојводине - истиче др Јелица 
Еремић Ђођић.

- У докторском раду приказан је реп-
резентативан узорак контролних циље-
ва који је прошао кроз све фазе реви-
зијског процеса претходно дефинисане 
и примењујући COBIT регулативу и до-
казао примењивост одабраног оквира. 
На практичном примеру предузећа ус-
пешно су идентификоване све кључне 
интерне контроле информационог сис-
тема тестиране ревизијским тестовима 
који су јасно показали који су контрол-
ни циљеви кључни за остварење циље-
ва предузећа и тестирањем датих кон-
трола успешно је извршено вредновање 
њихове учинковитости дефинисањем 

нивоа на којем они остварују поставље-
не контролне циљеве - истиче др Јелица 
Еремић Ђођић.

То значи да се мерење квалитета ин-
терних контрола треба базирати на 
мери у којој оне остварују циљеве због 
којих се уводе и све то применити у 
пракси. С обзиром на то да се доказа-
ло у раду да COSO оквир није довољ-
но примењив за интерне контроле у 
информатичком окружењу изнала-
зе се и разматрају и други оквири који 
постоје у светској пракси. Најсавреме-
нији оквир који пружа те могућности је 
COBIT.

Спроведеним истраживањем највећи 
ризик откривен је код апликације за-
рада, накнада и других примања и до-
бијена на основу примењених метода 
ревизије – интервјуа, упитника, прегле-
да документације и коришћења тестних 
података у апликацији предузећа. 

На крају додаје да предузећа која су 
успоставила ефикасне контроле ин-
формационих система доживљавају 
напредак у ефикасности, поузданости 
служби, флексибилности система и 
расположивости доказа о сигурности, 
а самим тим и процес који обављају 
одбор директора, менаџмент и остали 
запослени одређени да обезбеде разу- 
мна уверавања у погледу ефективности 
и ефикасност пословања, поузданости 
финансијског извештавања и усаглаше-
ности са важећим законима и прописи-
ма што је од изузетне важности.

О себи и слободном времену др Јели-
ца Еремић Ђођић говори веома скром-
но. Ипак смо успели да сазнамо шта је 
осим бављења научно-истраживачким 
радом њен хоби. Она воли да путује и 
сваки слободан тренутак користи да 
обиђе неку занимљиву дестинацију. До 
сада је пропутовала Европу, Африку, 
Азију. Кроз смех препричава импресије 
са последњих путовања из Кине, Тена-
рифа и Шри Ланке а нада се да ће има-
ти прилике да отпутује и до Америке и 
Аустралије.

М. Ја.

ЈЕЛИЦА ЕРЕМИЋ ЂОЂИЋ ДОКТОРИРАЛА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ

Докторску дисертацију под називом „Ревизијске процедуре вредновања 
интерних контрола информационог система на бази конторлних циљева“, Јелица 
Еремић Ђођић одбранила почетком јула на Економском факултету у Суботици. У 
Електровојводини је запослена од 1995. године

Примена стеченог знања 
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Др Јелица Еремић Ђођић, шеф Службе финансијске оперативе
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У Наставно-образовном центру 
„Електровојводине“ НОРЦЕВ, 
на Иришком Венцу, у току но-

вембра, започео је 40. циклус обуке 
запослених на радним местима са по-
већаним ризиком из технологије посла, 
безбедности и здравља на раду.

- Редовно оспособљавање ове гру-
пе запослених путем теоријске и прак-
тичне обуке се показало као најбоља 
превентива у функцији безбедности и 
здравља на раду. Обука је у потпуности 
прилагођена потребама запослених. 
Побољшан је квалитет теоретског дела 
и организована је практична обука на 
новом показном полигону. Полазници 
се обучавају техникама рада на висини, 
начинима заштите од пада и контроли-
сању исправности опреме коју користе. 
Полазници такође уче да препознају по-
тенцијалне ризике и открију грешке и 
недостатке у радовима, те да одреде до-
пунске мере за ублажавање тих недос-

татака и ризик - каже Милан Радујков, 
шеф Службе за обуку кадрова.

Показатељ успешности обуке је по-
датак да су најчешћи видови повређи-
вања, повреда од струјног удара и пад са 
стуба, знатно смањени у овој и прошлој 
години.

Новину представља извођење обуке 
у реалним условима радног места. На 
обуци се користе заштитна средства за 
рад, врши се симулација радова на делу 
полигона који представља мешовиту 
мрежу различитих напонских нивоа, на 
12 врста стубова, симулирају се сложе-
ни радови на монтажној трафостани-
ци типа МБТС, као и радови на мерним 
местима. Инструктори симулирају ток 
пословног процеса, од издавања нало-
га за рад до рада на електроенергетском 
објекту.

- Обука траје четири дана, од којих 
су три дана предвиђена за теоријскоу 
наставу, а један дан за практичан део 
наставе. Запослени имају прилику да 
на полигону покажу знање које су ус-
војили и да побољшају вештине рада. 
По завршетку обуке полазници полажу 
завршни испит, којим стичу уверење 
о оспособљености за безбедан рад на 
елекроенергетским објектима – истиче 
Радујков.

Теоријску наставу и практичну обуку 
врши тринаест предавача из „Електро-

војводине“ чији је професионални од-
нос и начин рада примећен и похваљен 
и од стране стручњака из осталих ком-
панија ЕПС-а као и других земаља у ок-
ружењу.

Комплетан извештај о одржаној обу-
ци, на крају сваког циклуса, упућује се 
директору Друштва, директорима огра-
нака и лицима задуженим за безбед-
ност и здравље на раду у огранцима. На 
тај начин се обезбеђује континуиран 
увид у стање безбедности и ниво знања 
и вештина наших запослених.

У сврху обављања вежби за екипе 
монтера који раде са кабловским водо-
водима, биће реновиран други бунга-
лов у близини мешовитог вода. Такође, 
у току је израда програма тренинга за 
диспечере, са реалном графичком си-
мулациом и набавка опреме за прак-
тичну обуку за заштиту од пожара.

С обзиром на доступне ресурсе и на-
предне услове за усавршавање, отво-
рене су могућности да се у наредном 
периоду Служба за обуку ангажује на 
изради посебних, интерактивних, тим-
ских програма за поједине групе полаз-
ника са циљем редуковања критичних 
понашања и стреса и развијање вешти-
на за лакше савладавање проблематич-
них односа и ситуација код обављања 
посла.

С. Ц.

У НОРЦЕВУ ПОВОДОМ 20 ГОДИНА РАДА ПОЧЕЛА ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Практичном и теоријском обуком која се изводи у реалним условима радног места 
запослени стичу потребно знање и вештине за безбедан рад на електроенергетским 
објектима

Обуком до знања и вештина

Практична обука запослених
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У Електровојводини је у периоду 
од 1999. до 2012. године било 
укупано 185 пожарa, од чега 164 

на ЕЕО, а 21 пожар се сврстава у катего-
рију „пожари у осталим објектима“ (по-
словни, помоћни, магацински, пожари 
на моторним возилима и сл.).

Анализа пожара на ЕЕО свих типова 
и напонских нивоа, јасно указује да су 
пожаром најугроженије дистрибутивне 
трафостанице напонских нивоа 110/x 
kV. Узроци пожара на објектима ТС 
110/х kV су у већини случајева идентич-
ни, а као узроци се наводе технолошка 
застарелост опреме, експлозија пре-
кидача, експлозија и пожар услед на-
понског пробоја унутрашње изолације 
СМТ и НМТ итд. 

Пожари и експлозије у ТС 110/x kV, 
које настају као последица екстензије 
кварова на електроенергетској опреми, 
проузрокују велике материјалне штете 
као и вишедневне прекиде у испору-
ци електричне енергије. У прилог томе 
сведочи и 2009. година, када је за само 
четири месеца дошло до два већа пожа-
ра ТС 110/20/35 kV ”Нова Црња” и ТС 
110/20 kV ”Нови Бечеј”, са директном 
штетом од 58.500.000 динара и више-
струко већом индиректном материјал-
ном штетом. 

- Узрок таквих последица пожара ве-
зан је за непостојање или застарелост 
законске регулативе у периоду када су 
објекти ТС 110/x kV пројектовани и 
грађени, а самим тим непостојање по-
требног нивоа мера активне и пасив-
не заштите од пожара, затим, у великој 
дислоцираности ЕЕО од професионал-
них ватрогасних јединица и седишта 
огранака Друштва, недостатку људства, 
средстава за гашење и лоше опремње-
ности професионалних ватрогасних је-
диница. Такође, узрок таквих последица 
пожара је и гашење свих добровољних и 
индустријских ватрогасних јединица у 
оперативном смислу, а на чијим интер-
венцијама је претходни концепт зашти-
те од пожара ЕЕО био заснован - каже 

Славко Лазић, инжењер I у Одељењу 
заштите од пожара, Сектора за људске 
ресурсе Управе Друштва.

Он наглашава да с обзиром на ка-
рактер настанка, динамику развоја са-
мог пожара и чињеницу да на сваки по-
жар може у времену слободног развоја 
(од 4-6 минута) уништити до степена 
неупотребљивости комплетну опре-
му разводног постројења, локално-уп-
рављачког места, као и другог затво-
реног простора, Одељење заштите од 
пожара Управе Друштва покренуло је 
низ активности усмерених на санацију 
постојећег стања заштите од пожара. 

С тим у вези, на 68. седници ТСС, 
разматрано је постојеће стање заштите 
од пожара са предлогом превентивних 
мера. На бази заједничких закључака, 
договорено је да се формира стална Ко-
мисија, чији ће задатак бити да изради 
План санације постојећег стања заш-
тите од пожара на TS 110/x kV. Овим 
Планом дефинисаће се динамика ак-
тивности, носиоци активности, као и 
потребни ресурси за релизацију нео-

пходних мера заштите од пожара пре-
вентивног карактера. 

Паралелно, у сарадњи са Сектором 
инвестиција, на свим објектима који 
су у протекле три године били предмет 
изградње, реконструкције или адапта-
ције, примењен је неопходан ниво мера 
активне и пасивне заштите од пожара. 
На тај начин, и поред недостатка фи-
нансијских средстава, само у 2012. го-
дини стање ЗОП-а је битно унапређено 
у ТС 110/20 kV „Инђија 2“, „Вршац 2“ и 
ТС 35/20 kV „Алибунар-мини“.

- Концептом превентивне заштите 
од пожара, значајно се подиже ниво 
поузданости ЕЕО, чиме се обезбеђује 
поуздано, континуирано и квалитет-
но снабдевање електричном енер-
гијом крајних корисника, што је и је-
дан од главних приоритета Друштва. 
С друге стране, на тај начин се ства-
рају вишеструко повољнији услови за 
осигурање имовине од пожара - исти-
че Лазић.

М. Ч. 

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ТС 110/Х kV СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ

Концептом превентивне заштите од пожара, значајно се подиже ниво поузданости 
ЕЕО, а само у 2012. години, применом адекватних мера активне и пасивне ЗОП, 
битно је унапређено стање у овој области у три велике ТС

У функцији поузданијег 
снабдевањаЗа
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Славко Лазић, инжењер 1 у Одељењу заштите од пожара
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Посебан акценат у раду Синдикал-
на организација Електровојводи-
не ставља на безбеднoст и зашти-

ту запослених, истичу у Синдикату. 
 - Због те чињенице у Одбору за без-

бедност и здравље на раду представници 
Синдикалне организације у Друштву су 
из редова монтерске струке и различи-
те старосне доби. У наредниом периоду 
Електровојводина ће преко својих пред-

ставника у Одбору дати нове предлоге 
у вези са квалитетом заштитне опреме. 
Сматрамо, такође, и да је едукација на-
ших чланова који се баве овом пробле-
матиком изузетно важна, па смо у вези с 
тим предузели и одређене кораке – објас-
нио нам је Дарко Јелекновић, заменик 
председника СО Електровојводине. 

У Синдикату наглашавају да је 
Програм превенције радне инвалид-

ности, рекреације и рехабилитације 
за 2013. годину успешно приведен 
крају. Поред тога Синдикална орга-
низација анализира остварене пре-
ковремене сате у протеклим месеци-
ма, а потом следи и званичан став у 
вези с тим. 

Са великом пажњом прате и шта се 
дешава након формирања ПД „ЕПС 
Снабдевање“ јер се очекује потписи-
вање Споразума који ће гарантовати 
свим запосленима Друштва сигур-
ност и у новооснованом предузећу. 
Зато се посебно истиче потреба за 
присутношћу у координацији Син-
диката дистрибутера Србије и Син-
диката ЕПС-а уз поштовање Колек-
тивног уговора.

М. Јо.

АКТУЕЛНОСТИ У СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕВ

Поред доношења неопходних аката који дефинишу и временски одређују задатке 
Синдикалне организације ЕВ, приоритет је заштита и безбедност запослених и 
квалитетна припрема за послове који у себи садрже ризик

Безбедност на првом месту

l Статут мора да Се мења

Половином октобра у Електровојводини је одржан састанак Извршног одбора 
Синдиката ЕПС-а, а домаћин је била Синдикална организација ЕВ. Поред актуелних 
тема везаних за издвајање „ЕПС Снабдевања“ разговарало се и о изменама и допунама 
Статута Синдиката радника Електропривреде Србије. Новонастале промене условљене 
су новом организацијом ЕПС-а.

Значајан део сајамске манифеста-
ције заузимали су „Дани енерге-
тике“ који су организовани под 

покровитељством Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минералне си-
ровине. Била је то прилика да се размене 
искуства и сазнања из ове области али и 
да се истакну резултати из праксе како 
би будуће инвестиције у енергетски 
сектор могле да буду боље реализоване 
уз коришћење расположивих стручних, 
извођачких и финансијских капаците-
та. Стога су од велике важности били 
скупови о темама из области биомасе, 
природног гаса, геотермалне и соларне 
енергије и енергетске ефикасности.

Поред стручних скупова, одржан је и 
округли сто са слоганом „Инвестици-
оним пројектима и могућностима фи-
нансирања у енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије“, где су се 

на једном месту нашли представници 
општина са својим појектима и при-
вредници и финасијске институције, 
заинтересовани за идеје локалних са-
моуправа.

Том приликом истакнут је значај ус-
вајања Закона о ефикасном коришћењу 
енергије, као и акционог плана за енер-

гетску ефикасност, уз напомену да има-
мо обавезу да до 2018. године уштедимо 
9% енергије.

На Сајму „Инвестекспо“ у оквиру 
којег је одржана и манифестација „Дани 
енергетике“ представило се више од 60 
учесника, међу којима су излагачи из 
Мађарске, Румуније, Републике Српске 
и Хрватске.

Током ове сајамске приредбе, ново-
садски штанд посетио је градоначел-
ник Милош Вучевић који је у присуству 
градских власти говорио о инвестици-
јама у Новом Саду и пиградским на-
сељима. Овом сусрету у име директо-
ра Електровојводине, присуствоавао је 
и помоћник директора извршне функ-
ције за пословни систем Електровојво-
дине Синиша Адамовић.

М. Јо.

На Новосадском сајму крајем октобра одржан Међународни сајам инвестиција и Дани 
енергетике

Инвестирање у енергетику

Градоначелник Вучевић у обиласку Сајма
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Од краја октобра ове године, при-
мењује се нова верзија Проце-
дуре ИСО квалитета, ПР-ЉР-04 

Развој запослених у „Електровојводи-
ни“, која се односи на све видове струч-
них усавршавања запослених. Сврха 
примене нове Процедуре је системат-
ски и једнак третман свих запослених 
у праву на развијање стручних компе-
тенција.

Опредељење „Електровојводине“ за 
корпоративну одговорност укључује 
и рад на унапређивању родне равноп-
равности, те је стога овом Процедуром 
обухваћена новина, Програм подршке 
запосленим женама у Електровојводи-
ни у току и по повратку са породиљског 
одсуства. Програм је осмишљен као 
једна од мера којима се спроводе Прин-
ципи оснаживања жена, а која има за 
циљ подизање квалитета пословања на 
виши ниво и унапређивање пословних 
циљева. 

Формализација програма подрш-
ке женама, као вид пословне оријен-
тације допринеће оснаживању жена 

и развијању равноправности, побољ-
шању сарадње и колегијалности, по-
бољшању социјализације и пословне 
оријентације, успешнијем обављању 
посла по повратку са породиљског од-
суства.

Програм подршке је део активности 
реализације развоја запослених, под 
тачком 5.4.6, а одговорност за примену 

овог дела реализације развоја сносиће 
сваки сектор „Електровојводине“. 

Ангажовањем запослених на овај на-
чин, наша компанија ради на јачању и 
очувању капацитета људских ресурса, 
интегрисању људских права у послов-
не токове и обезбеђењу запосленима 
да раде и напредују у окружењу без 
дискриминације.

И. М. Ч.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Сврха примене нове Процедуре је систематски и једнак третман свих запослених 
у праву на развијање стручних компетенција. Новина је и Програм подршке 
запосленим женама у току и по повратку са породиљског одсуства

Једнак третман запослених
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У току је Међународна кампања 
„16 дана активизма против на-
сиља над женама“, која траје од 

25. новембра до 10. децембра. Насиље 
над женама и девојчицама је проблем 
светских размера. Насиље над жена-
ма је кривично дело. О томе колико је 
насиље над женама распрострањено и 
какве последице може имати, говори 
и податак да су у Србији током 2011. и 
2012. години 42 жене убијене од стране 
својих мужева и партнера, док су у пр-
вих шест месеци ове године убијене 22 
жене. 

Насиље или злостављање подразуме-
ва свако понашање или радњу учиње-
ну против женине воље, а које жену 
угрожава психички, физички, сексуал-

но, економски или угрожава њено спо-
којство. Насиље готово никад није изо-
ловани инцидент, већ је присутно дуги 
низ година пре него што се пријави, а 
излазак из насиља и напуштање насил-
ника никад није лако. За излазак из на-
сиља је увек потребна подршка.

Информисаност о мерама заштите 
од насиља у Војводини је још увек на 
ниском нивоу и то је разлог више да и 
„Електровојводина“ да подршку свет-
ској кампањи против насиља над жена-
ма. 

Све о подршци против насиља над 
женама, о начинима како да заштите 
себе у ситуацијама актуелног насиља и 
брошуре на ову тему, можете да нађете 

на интернет страници www.hocudaznas.
org. 

Ако се насиље дешава Вама или у Ва-
шој околини, пријавите полицији. Ваша 
пријава ће бити анонимна.

Уколико Вам је потребна емотивна 
подршка или желите да добијете више 
информација о заштити, можете поз-
вати СОС телефон за подршку женама 
које трпе насиље. Позиви су аноним-
ни. Позиви на СОС број 0800 10 10 10 
су бесплатни за све жене са територије 
Војводине и када се позива са фиксне и 
када се позива са мобилне телефоније. 
Радно време СОС телефона је сваког 
радног дана од 10-20h.

И. М. Ч.

ШЕСНАЕСТ ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

СОС подршка женама
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Полихлоровани бифенили (PCB) 
су група веома токсичних је-
дињења који спадају у перзис-

тентне органске полутанте (РОРs). У 
другој половини ХХ века њихова упо-
треба и производња се забрањује у раз-
вијеним земљама. Данас, и земље у раз-
воју, имају обавезу да сачине инвентаре 
РСВ контаминираних уређаја и извр-
ше деструкцију у складу са доступним 
и расположивим третманима. Када је 
реч о Републици Србији, у овом тре-
нутку, једини начин да се ослободимо 
РСВ отпада је извоз у земље које посе-
дују постројења за третман (Немачка, 
Француска, Аустрија итд). У једном од 
предходних бројева новина „ЕВ“ било је 
речи о отуђеном PCB отпаду (отпадним 
РСВ кондензаторским батеријама) које 
је Електровојводина, уз помоћ овла-
шћеног оператера, успешно извезла. 

- Начин на који сазнајемо да ли посе-
дујемо уређаје и опрему контаминиране 
PCB-ем, није тада потпуније објашњен, 
а представља једну веома важну актив-
ност у оквиру очувања животне сре-
дине и безбедности и здравља на раду 
- подсећа Драгана Матић, инжењерка I, 
из Службе за заштиту животне средине, 
Сектора за квалитет и заштиту, Дирек-
ције за корпоративне послове Управе 
Друштва. Поступак анализе узоркова-
ног трансформаторског уља је крајње 
једноставан и ради се уз помоћ китова 
за брзу детекцију РСВ. Да би се обави-
ла анализа, потребно је узети узорак од 
5 ml ТС уља. Уз помоћ две епрувете са 
реагенсима, чији је масени удео произ-
вођач издефинисао, обавља се квалита-

тивна анализа присуства ове загађујуће 
супстанце. Промена боје реагенса у 
епрувети указује на могуће присуство 
PCB-a.

- На основу добијених резултата пре-
дузимају се следећи кораци. У случају 
негативног резултата, до 50 ppm (нема 
присуства РСВ), уређај из кога је узет 
узорак уља се обележава зеленом на-
лeпницом, што значи да је испитан и 
„чист“. Уколико је узорак позитиван 
(промена боје реагенса, могуће при-
суство РСВ), шаље се на даљу анализу у 
акредитовану лабораторију ради кван-

титативног утврђивања садржаја РСВ 
у ppm (parts per million). На основу до-
бијених резултата предузимају се мере 
у зависности од опсега контаминације.

По прописима, рачуна се 0-50 ppm - 
чисти уређаји, 50-500 ppm - контами-
нирани уређаји (могу бити на мрежи, 
обележени, не смеју да цуре), преко 500 
ppm - потпуна контаминација (потреб-
но скидање са мреже), што предвиђа 
Правилник о поступању са уређајима 
и отпадом који садржи PCB („Служ-
бени гласник РС“, број 37/11). У новом 
издању процедуре ПР-ЗЖС-02 „Спро-
вођење мера заштите животне среди-
не“ се налази нова инструкција ПР-
ЗЖС-02.16, за рад са контаминираним 
уређајима и опремом, која детаљно оп-
исује све потребне мере за безбедно 
руковање и спречавање ширења кон-
таминације. Електровојводина прави 
инвентар контаминираних уређаја, као 
и план за њихово сукцесивно отуђење, 
уз планирање набавке нових уређаја за 
замену контаминираних - истиче Дра-
гана Матић.

М. Ч.

ДЕТЕКЦИЈА УЉА КОНТАМИНИРАНИХ ПОЛИХЛОРОВАНИМ БИФЕНИЛИМА

Електровојводина прави инвентар контаминираних уређаја, план за њихово сукцесивно 
отуђење и за набавку нових уређаја који ће их заменити

Отклањање токсичног једињења

l PCB одавно забрањен

PCB је, око 1925, синтетизован у САД, а забрањен 1977. због канцерогеног, мутагеног и 
тератогеног ефекта. У Европи је забрањен 2001, а потпуна замена са минералним уљем 
очекивала се до 2008. године . Међутим, према стручном раду С. Гавранчић и Д.Скала 
о PCB-у (Технолошко-металуршки факултет, БГД), 1994. године је процењивано да је у 
земљама ЕУ (у трафоима и кондензаторима) било преостало још око 200 kt течног и 
више од 400 kt чврстог PCB отпада, а томе треба додати и неконтролисано сагоревање 
и загађење земљишта, због бомбардовања електро, петрохемијских и рафинеријских 
капацитета у Новом Саду и Панчеву, 1999 године. 

Анализа узоркованог трансформаторског уља



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА22

У музеју Срема у Сремској 
Митровици, 14. новембра, 
обележено је јубиларних 100 

година од изградње електране „Муња-
ра“ и почетка електрификације гра-
да. Електрика је у Сремску Митровицу 
стигла пре тачно сто година, 1913. го-
дине. По угледу на Земун и Нови Сад, 
1909. године почели су први разговори 
о изградњи Електране. На самом почет-
ку, 1910. године формирано је Деони-
чарско друштво за извођење електрич-
ног осветљењаа оно је понудило своје 
услуге и припремило концепт понуде 
за изградњу Централе. Понуда је тада 
од стране руководства прихваћена као 
основа за преговоре али Пројекат ос-
ветљења није прошао обзиром да су у 
питању била велика средства, која уд-
ружени деоничари нису могли да обез-
беде. Након разматрања више понуда 
у марту 1911. године посао се повера-
ва Деоничарском друштву са седиштем 
у Будимпешти. Општина је уступила 
концесионару земљиште „преко пру-
ге“, а концесионар се обавезао да поред 
електране, изгради и високонапонску 
мрежу. Електрана је изграђена и пуште-
на у рад марта 1913. године. 

Обележавање сечаности било је ос-
мишљено као шетња кроз време елек-
трификације, сећања пензионера уз 

разне догодовштине у вези са осве-
тљењем и, наравно, помињањем Елек-
тровојводине као следбеника електри-
фикације, читањем и рецитовањем 
стихова везаних за поднебље Срема, уз 
пригодан културно-уметничким про-
грам.

Свечаности поводом стогодишњице 
електрификације града присуствова-
ли су челници локалне самоуправе, на-

челник округа, председник Скупштине 
града, начелници секетаријата општи-
не, представници јавних предузећа, 
војске, полиције, Привредне комо-
ре Срема, установа културе и бројни 
грађани. 

М. Ш.

Октобарски сусрети Гранске ор-
ганизације пензионисаних рад-
ника Електровојводине који 

се одржавају у оквиру светског месеца 
старих, и ове године протекли су у зна-
ку дирљивих сусрета, сећања на прошла 
дружења уз осмех или носталгичне уз-
дахе.

 - Све се то стапало у јединствен жа-
гор пријатеља, колега, остарелих по-
гледа пред којима су пролазили ликови 
а сећања су их тражила у заједничким 
успоменама у времену које је протекло. 
Хтели смо да укажемо да смо свесни 
тешкоћа које доноси савремено руко-

вођење компанијом али и да подсети-
мо да је 55-годишње искуство које је 
уграђено и материјализовано у сва до-
бра која чине Електровојводину и пре-
дузећа која су из ње проистекла, те-
ковина свих ових људи – рекла нам је 
Косана Марков, председница Гранске 
организације пензионисаних радника 
Електровојводине.

Управо је то била порука Управи 
Друштва у чије име је као гост на једној 
од свечаности присуствиовала и савет-
ница директора, Јелена Стојановић. 

После вишечасовног дружења, 
председница Гранске организације 

пензионера, Косана Марков најави-
ла је изборне активности у децембру 
када се очекује да буде изабрана нова 
Скупштина и руководство организа-
ције пензионисаних радника Електро-
војводине. А колико је то важно за све 
оне који су велики део живота посве-
тили раду у Електровојводини, говори 
и порука са ових скупова, да ће Гранска 
организација пензионера трајати јер је 
то цивилизацијска тековина Електро-
војводине. 

М. Јо.

ОКТОБАРСКИ СУСРЕТИ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕВ

Под покровитељством Града а уз помоћ и организацију Огранка ЕД „Сремска 
Митровица“, обележено увођење електричне расвете у граду

Јубилеју у част

Оптимизам за трајање
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Током септембра одржана су 
такмичења на којима су наше ко-
леге још једном показале спорт-

ски дух и оствариле добар пласман.
Такмичење у пливању одржано је 7. 

и 8. септембра, у Бечеју. Учесници до 
и преко 35 година старосне доби пли-
вали су три дисциплине: краул, леђ-
но и прсно у мушкој и женској конку-
ренцији. Најузбудљивије борбе вођене 
су у мушкој категорији до 35 година. У 
прсном стилу је било неизвесно, где је 
међу десет такмичара, Милан Хинић из 
ЕД „Нови Сад“ освојио треће место. У 
конкуренцији преко 35 година, такми-
чари су показали завидно умеће, те су 
се у појединим дисциплинама водиле 
жестоке битке за пласман у којима су 
одлучивали центиметри, односно де-
сетине секунди. Гордан Црнић из ЕД 
„Нови Сад“ освојио је четврто место у 
прсном стилу.

У Србобрану, половином септембра 
одржано је такмичење у малом фудба-

лу по куп систему. Учествовало је осам 
екипа из осам региона. Регион „Јужна 
Бачка“ представљала је „Електровојво-
дина“ доо Нови Сад чији су састав чи-
нили такмичари Управе и ЕД „Нови 
Сад“. У борби за треће место смо пора-
зили „Удружење занатлија Панчево“ са 
резултатом 2:1.

Такмичење у тенису организовано 
је такође, половином септембра, у Ср-
бобрану. Том приликом Зоран Триву-
нов из ЕД „Суботица“ освојио је друго 
место. Седам дана касније, на истом 
турниру, наши такмичари освојили су 
прво, друго и треће место. Палковић 
Башић Иван из ЕД „Суботица“ прво, 
Дарко Ђорђевић и Владимир Огњано-

вић „Управа ЕВ“ друго, док су Зоран 
Тривунов и Дејан Месарош из ЕД „Су-
ботица“ освојили треће место.

Узбудљиво је било и на атлетским 
такмичењима половином .септембра, 
у Србобрану, на добро припремљеним 
теренима код хиподрома. Атлетичари 
су се борили у тробоју, као и у тркама 
на 1000, 3000 и 5000 метара. Учесни-
ци су се борили у две категорије: до 40 
година и преко 40 година. У тробоју 
су биле дисциплине трчања на 100 ме-
тара, скок у даљ из залета и бацање 
кугле. У категорији преко 40 година , 
Саша Пејић Гавран из ЕД „Суботица“ 
освојио је треће место. Такмичари у 
тробоју су имали лепо време и одли-
чне услове. У трци на 3000 метара за 
мушкарце преко 40 година, Мића Грба 
из ЕД „Суботица“ освојио је прво ме-
сто.

С. Ц.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ 2013. ГОДИНЕ

Запослени у Електровојводини остварили изузетне резултате у такмичењима 
организованим у пливању, малом фудбалу, атлетици и тенису

Мноштво спортских успеха
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Екипа малог фудбала

l Организација лОваца у (за) лету 

Као што смо најавили, ловци су решили да направе своју организацију у оквиру 
Електровојводине. У жељи да се то оствари на најбољи могући начин и уз допринос 
што већег броја будућих чланова, Иницијативни Одбор Управе и ЕД „Нови Сад“ је 
заказао први састанак на који позива све заинтересоване из Огранка и Погона. 
Добродошли су и сви они који нису чланови ловачких удружења, или нису до сад 
били ловци, а желели би да се придруже организацији. Заједнички ловови, стрељачка 
секција у дисциплини трап, такмичење у кувању ловачког котлића и слични садржаји 
су могућности које ће се, у зависности од жеље чланства, спроводити у дело. За све 
додатне информације, може се обратити Бориславу Пенезићу из ЕД „Нови Сад“ на број 
066/8044103 и Гаври Бакошу из Управе на број 064/8372065. Уз још један позив свим 
заинтересованима- ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД!“

С. Ц.

Екипа тенисера




