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ЈОШ БЕЗ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ МРЕЖАРИНИ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Н а дневни ред седнице Управ-
ног одбора, одржане 20. но-
вембра, као тачку за гласање, 

Александар Обрадовић, в. д. дирек-
тора ЕПС-а, предложио је форми-
рање новог привредног друштва као 
једног Оператора дистрибутивног 
система (ОДС), које би омогућило 
увођење јединствене цене за трош-
кове дистрибуције електричне енер-
гије на целој територији Србије. 
Ипак, на сугестију овлашћеног пред-
ставника Министарства енергетике, 
развоја и заштите животне средине, 
који присуствује седницама УО, ова 
тачка је повучена.

Представник министарства је су-
герисао да се сачекају додатне кон-
султације у координацији са Ми-
нистарством енергетике. Овлашћени 
представник Министарства енерге-
тике је додао и да је потребна посеб-
на седница УО која би се позабавила 
само темом будуће организације и 
функционисања оператора дистри-
бутивног система. Уважавајући 
мишљење представника Министар-
ства, Обрадовић је повукао предлог 
за формирање једног ОДС са дне-
вног реда УО ЕПС-а, али је остала 
бојазан да ли је могуће до 1. јануара 
обезбедити јединствену цену мре-
жарине на територији целе Србије. 
С обзиром на временски рок, пи-
тање је да ли је, уз одлагање одлуке, 
могуће до 1. јануара обезбедити је-
динствену цену приступа дистрибу-
тивном систему за купце на средњем 

напону, односно за око 3.000 купаца 
из привреде.

Формирање једног ОДС на нивоу 
целе Србије, уместо постојећих пет, 
предвиђено је Полазним основама за 
реорганизацију „Електропривреде Ср-
бије“, које је Влада Србије усвојила 16. 
новембра прошле године. С обзиром на 
то да је тај предлог скинут са дневног 
реда седнице УО ЕПС-а, претпостав-
ка је да изменама Закона о енергетици 
постоји могућност да се дође до једин-
ствене цене мрежарине у целој Србији. 

Измене Закона о енергетици, међутим, 
нису у надлежности ЕПС-а.

Извесно је да ће садашњих пет ПД за 
дистрибуцију електричне енергије нас-
тавити да обављају функцију пет ОДС, 
уместо само једног новооснованог пре-
дузећа. У случају да се не нађе неко дру-
го решење, купци у Србији који троше 
исту количину електричне енергије би 
од 1. јануара 2014. добијали рачуне по 
различитим ценама, зависно од тога у 
ком делу земље раде.

Преузето из листа „kWh“, број 478

Посебна седница УО о ОДС

И
З 

ЕП
С-

а
ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА РЕШЕЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Р ешењем Владе Србије од 
11. децембра 2013. године 
именовани су председник 

и чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Електропри-

вреда Србије“. За председника Над-
зорног одбора ЈП ЕПС изабран је др 
Аца Марковић, а за чланове Алек-
сандар Трифуновић, Дејан Трифу-

новић, Јелена Матејић (кao незави-
сан члан) и Александар Јокић, кao 
представник запослених. 

Надзорни одбор ЈП ЕПС имено-
ван је у складу са Законом о јавним 
предузећима и на основу Одлуке 
о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за производњу, дист-
рибуцију и трговину електричном 

енергијом са Законом о јавним пре-
дузећима. 

Даном именовања Надзорног од-
бора престала је функција Управ-
ног одбора ЈП ЕПС, који је обављао 
послове из делокруга Надзорног 
одбора.

Послови за односе с јавношћу 
ЈП ЕПС

Именован Надзорни одбор ЈП ЕПС 
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ИЗМЕЂУ КОВИЉА И ШАЈКАША ОТПОЧЕЛА ГРАДЊА „ЈУЖНОГ ТОКА“

Електровојводина се укључила у 
реализацију пројекта транснацио-
налног гасовода „Јужни ток“ пред 

крај 2010. године, издавањем претход-
них техничких услова за потребе сту-
дије изводљивости. 

Основна траса гасовода „Јужни ток“ 
представља једноцевни систем преч-
ника DN 1400 и радног притиска до 
98 barа. Гасовод улази из Бугарске код 
Вршке Чуке (град Зајечара) и прелази у 
Мађарску код Бачког Брега (град Сом-
бор). Поред овога, гасовод има два од-
војка од главне трасе који су у функцији 
снабдевања Хрватске – одвајањем код 
Бачког Доброг Поља (општина Врбас) 
једноцевног система пречника DN 400 
(98 barа), и Босне и Херцеговине (Репу-
блике Српске) – одвајањем код насеља 
Бесни Фок (град Београд) једноцевног 
система пречника DN 300 (98 barа).

Основна траса гасовода са 223 км (од 
укупно 422,2 км у Републици Србији) 
пролази територијом која је у надлеж-
ности Електровојводине. Поред основ-
не трасе, одвојак гасовода према Ре-
публици Српској са 56 км ( од укупно 
107,8 км) пролази територијом која је 
у надлежности Електровојводине, док 
је одвојак гасовода према Републици 
Хрватској у целој својој дужини од 50 
км у надлежности Електровојводине. 
Објекти у служби гасовода (компре-

сорске станице, пријемно-отпремна 
чистачка места и мерне станице) од 
укупно 35 објеката 21 објекат се нала-
зи на територији која је у надлежности 
Електровојводине.

Имајући у виду важност гасовода и 
надлежности Електровојводине над 
око 60% трасе објеката, формиране су 
две радне групе које прате и координи-
рају реализацију свих активности. Прву 
групу, под вођством Николе Маравића 
дипломираног инжењера из Сектора 
енергетике Управе чине представници 
Сектора за енергетику и инвестиције 
надлежних огранака и Сектора енерге-
тике Управе. Другу групу, под вођством 

Звонка Слијепчевића дипломираног 
инжењера из Сектора за инвестиције 
и изградњу Управе, чине представници 
Сектора за енергетику и инвестиције 
надлежних огранака и Сектора инвес-
тиција и изградње Управе. 

Оваквом организацијом је постиг-
нута адекватна реализација и обра-
да преко 50 различитих укрштања 
издавања услова за прикључење 17 
објеката у служби гасовода са укуп-
ном инсталисаном снагом од 4.5 
MW, једнообразност услова за изра-
ду техничке документације у пет на-
длежних огранака, као и да се у окви-
ру Измена и допуна Просторног плана 
подручја посебне намене транснаци-
оналног гасовода „Јужни ток“ уврсте 
сви потребни геореференцирани по-
даци. Поред ових активности, проак-
тивним приступом, у организацији 
Електровојводине одржан је саста-
нак са представницима општинских 
органа и огранизација и представ-
ницима „South Streаm“ (фирма које 
носилац изградње гасовода) како би 
се на време припремили модели и 
поступци за обиман процес експро-
пријације.

М. Ја.

а
К

ТУЕЛ
Н

О

Радови на делу транснационалног гасовода „Јужни ток“ кроз Србију званично 
почели 24. новембра 2013. године. Електровојводина почетак радова на гасоводу 
дочекала са одговарајућом планском подлогом и 45 инвестиционих програма, који 
обрађују око 60 км средњенапонских водова, 16 стубних трафостаница и једно разводно 
постројење

Шема трасе „Јужног тока“

Електровојводина спремна за 
“Јужни ток”

l Сви радови ће бити изведени у предвиђеном року

Поред директних инвестиционих програма, радови на гасоводу су условили и 
промене средњорочних планова како би се припадајуће ТС 110/x kV/kV и разводна 
постројења припремили за потребе објеката у служби гасовода. Највећи део 
посла тек предстоји, али велико искуство и стручан кадар Сектора енергетике и 
инвестиција из ЕД „Панчево“, ЕД „Нови Сад“, ЕД „Рума“, ЕД „Сомбор“, ЕД „Зрењанин“, 
Сектора енергетике, Сектора инвестиција и изградње и Сектора за пројектовање 
Електровојводине, су чврст гарант да ће сви радови бити професионално изведени 
и у предвиђеном року.
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ЈУ СРЂАН КРУЖЕВИЋ, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Пред крај календарске и пословне 
године питали смо првог човека 
Електровојводине Срђана Кру-

жевића какве утиске носи о ономе што 
је урађено током одлазеће године, али 
и шта се очекује од наредне. На питање 
да ли су сви циљеви и амбиције за 2013. 
остварени и на који начин директор 
Кружевић каже:

− Гледајући глобално, пословањем 
Електровојводине можемо да будемо 
задовољни. Остварили смо позитиван 
резултат у пословању који ће у овој го-
дини износити безмало милијарду ди-
нара и једно смо од ретких предузећа 
у државном власништву у Србији које 
може да се похвали таквим резулта-
том. Наравно, закони који уређују по-
словање предузећа су нас онемогућили 

да своје пословне циљеве остваримо 
до краја, имајући у виду да је одређени 
број набавки које се тичу инвестици-
ја и одржавања остао под жалбама али 
тај податак је занемарљив у односу на 
оно што је реализовано. На основу пре-
цизних података о реализацији закључ-
но са септембром од 59,77% односно  
закључно са октобром у износу од 70%, 
можемо готово са сигурношћу проце-
нити да ће план инвестиција за 2013. 
годину бити у потпуности реализован 
са приближно 100%.

Електровојводина је у многим 
аспектима пословања водеће при-
вредно друштво у ЕПС-у.  Како да 
будемо још бољи?

− Када гледамо пословање у ЕПС-у, 
ту постоје два параметра за оцену, први 

је висока наплата, a други су губици. 
Електровојводина је позната по томе да 
има најмање губитке електричне енер-
гије који износе 11 процената и веома 
је тешко направити неки велики помак. 
Узимајући у обзир то да смо ми губитке 
смањили са 12 на 11 процената, односно 
за читав један проценат, а да 7 процена-
та представљају технички губици, нете-
хнички губици који се тичу злоупотре-
бе у коришћењу електричне енергије, 
односно крађе, су износили 5 процена-
та и ако смо успели да их смањимо за 
1%, значи да смо 20 процената умањили 
такву врсту губитака.  То је свакако ве-
лики резултат али када се поредимо са 
Нишом који је имао 24 процента губит-
ке а сада има 21 проценат, њихов резул-
тат је свакако очигледнији. Познато је 

На крају 2013. године остварен је позитиван резултат у пословању који ће износити 
скоро милијарду динара. Електровојводина је једно од ретких предузећа у 
државном власништву у Србији које може да се похвали таквим резултатом

Одлични пословни резултати

Срђан Кружевић, директор Електровојводине
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да је наплата у Електровојводини висо-
ка и ту желим да истакнем улогу наших 
монтера. Они свакодневно вредно и са-
весно раде на пословима који су често 
и непријатни имајући у виду да је фи-
нансијска ситуација у држави прилич-
но тешка, а да је њихов посао између ос-
талог да и у таквим околностима свима 
који не плаћају редовно утрошену елек-
тричну енергију обуставе испоруку. 
Оно што желим да напоменем јесте да 
имамо добар однос са купцима из кате-
горије домаћинства те да ћемо се труди-
ти и у наредном периоду да имамо разу-
мевања према онима који су социјално 
угрожени и према онима који гарантују 
да ће измирити своја дуговања у наред-
них 5-6 дана и да то искључење једнос-
тавно одложимо. 

Да ли је у 2013. години било и 
тешких тренутака и одлука?

− Свака одлука има своју тежину, а 
сама тежина одлуке доноси и тежину 
тренутка. Самим прихватањем да дођем 
на позицију директора ПД Електро-
војводина био сам свестан да ћу  најте-
же одлуке морати да доносим самостал-
но или уз помоћ тима људи који води 
предузеће. Људи који су директори ди-
рекција и центара јесу људи који имају 
вишегодишње, да не кажем и вишедеце-
нијско искуство у раду у Електровојво-
дини. Желим да напоменем да ни један 
директор дирекције није запослен ван 
пословног система Електровојводине. 
То је Електровојводину одржало ста-

билном у овој фази промена директора 
друштва и промена система пословања, 
а када кажем промена система посло-
вања мислим на формирање јавног 
снабдевача. Електровојводина је осети-
ла најмањи потрес те турбуленције који 
се десио у Електрoпривреди Србије.

У Електровојводини се, коначно, 
могу видети и млади запослени. 
Колико је и зашто битно подмлађи-
вање кадрова? 

− Многи ми спочитавају запошља-
вање младих људи. Овом приликом сви-
ма онима чија сам очекивања изневерио 
када је у питању вођење Електровојво-
дине као „породичног бизниса“, желим 
да поручим да је било крајње време да 
се шанса пружи и неким другим мла-
дим и образованим људима у Војводи-
ни. Мој концепт је прилично другачији 
јер нисам дошао из система да руково-
дим Електровојводином. Дошао сам из 
другог предузећа и као човек који није 
био у систему Електровојводине осећам 
потребу да у њега уведемо нове младе и 
способне људе, те на тај начин и њима 
пружимо прилику да оснују своје поро-
дице и остану да живе и раде у Србији. 
Подмладили смо кадар запослених за 
8 година у просеку. Када сам дошао да 
водим предузеће просечна старост за-
послених износила је 50 година, а сада 
износи 42 године. Напомињем да ће 
број запослених према Годишњем пла-
ну пословања остати у складу са ствар-
ним бројем запослених, чак ћемо има-

ти и мање запослених. Такође, маса 
зарада за плату никада неће бити 
пробијена докле год сам ја директор 
Електровојводине.

Шта ће бити приоритети Елек-
тровојводине у наредном пери-
оду?

− Приоритет Електровојводине ће 
свакако бити да останемо поуздан 
снабдевач електричном енергијом 
свих наших потрошача. Електровојво-
дина прерастањем у Оператора дистри-
бутивног система има један сложен 
задатак да, сада већ могу рећи, у мору 
снабдевача испуни услове које грађани 
односно потрошачи очекују од Елек-
тровојводине јер грађанима и даље 
није најјасније да Електровојводина не 
продаје више струју већ да је она само 
дистрибуира. Оно што је битно је да ми 
останемо у очима свих наших потро-
шача поуздан партнер, јер само на ос-
нову поузданости можемо очекивати да 
наплата буде на истом или бољем нивоу 
него што је сада, а наплата омогућава 
финансијску добит Електровојводини 
и развијање електроенергетског систе-
ма Војводине.  

Као први човек Електровојводи-
не, где видите место и улогу Елек-
тровојводине у будућности, дуго-
рочно?

− Електровојводину видим као са-
мостално предузеће које се бави дист-
рибуцијом електричне енергије или 
ОДС који ће, а и већ сад може, бити 
раме уз раме са најбољим оператори-
ма у Европи. Подсећам да смо ресер-
тификацијом „CERTOP“ интегрисаног 
система менаџмента доказали и пока-
зали да поседујемо највише стандарде 
који се тичу Европе и света из наше 
области. Kао такви, наравно сматра-
мо да ћемо и даље остати лидери у 
Електропривреди Србије, односно у 
конкуренцији електродистрибуција 
широм Србије и мислим да смо више 
него конкурентни свим електродист-
рибуцијама из окружења и Европе.  

Шта бисте поручили запослени-
ма пред крај ове пословне и ка-
лендарске године?

− Запосленима који су савесно ис-
пуњавали своје радне обавезе у 2013. 
години желим да се захвалим на ко-
ректној и успешној сарадњи, а свим 
запосленима желим срећне божићне 
и новогодишње празнике и њиховим 
породицама пуно среће, здравља и 
лепих тренутака у 2014. години.  

А. Ж.

Директор Кружевић у разговору са грађанима
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Поред представника локалне при-
вреде, догађају су присуствовали 
генерални директор компаније 

„Залив“ Драган Павићевић и руковод-
ство „Електровојводине“ на челу са ди-
ректором Срђаном Кружевићем.

 - Електровојводина као друштвено 
одговорна фирма подржава и увек ће 

подржавати пројекте који омогућа-
вају отварање нових радних места. 
Ово предузеће тренутно запошљава 
око 190 радника, а са пуштањем под 
напон ове трафостанице и даљим ши-
рењем „Залива“, како каже пословод-
ство ове фирме, стичу се услови за от-
варање 50 нових радних места. Све то 

је тим вредније јер је „Залив“ домаћа 
фирма и надамо се да ће се наша запо-
чета сарадња наставити и прошири-
ти на обострано задовољство – рекао 
је директор Електровојводине Срђан 
Кружевић. Такође је нагласио да Елек-
тровојводина тренутно има близу 
11.000 објеката какав је пуштен у рад 
у Црвенки.

Драган Павићевић, директор „Зали-
ва“, рекао је да је трафостаница грађена 
сопственим средствима тог предузећа 
и да је предата „Електровојводини“ на 
употребу. Такође је истакао да она јесте 
и биће у саставу транспортног преду-
зећа, те да се предузеће определило да 
је гради по узору на друге фабрике из 
свог окружења као што су „Јафа“, „Па-
нон“ и фабрика шећера.

Ова стубна трафостаница намењена 
је искључиво снабдевању пословних 
објеката, за ремонтну радионицу, ау-
томате истакачког места за дизел, пор-
тирнице и пратеће објекте.

А. Ж.

ПУШТЕНА У ПОГОН ТРАФОСТАНИЦА У ЦРВЕНКИ

Са отварања трафостанице у Црвенки

ТС за 50 радних места
На главном путу Црвенка – Сивац у Улици маршала Тита, крајем новембра пуштена 
је у погон стубна трафостаница. Изградњу трафостанице финансирало предузеће 
„Залив“ из Црвенке и предало у власништво Електровојводини, ЕД „Сомбор“

Привредна комора Србије, Аген-
ција за енергетику и лиценци-
рани снабдевачи на слободном 

тржишту електричне енергије (ЕЕ), у са-
радњи са Привредном комором АПВ и 
ПД „ЕПС Снабдевање“, организовали су 
и одржали половином новембра, веома 
посећен скуп на тему: „Либерализација 
тржишта ЕЕ – будућа правила и обавезе 
квалификованих купаца ЕЕ на средњем 
напону (10, 20 и 35 kV), услови и начин 
избора снабдевача“. Слични скупови, 
као овај у Мастер центру Новосадског 
сајма, организују се, како је најављено, 
до краја 2013. у већим градовима Репу-

блике, са жељом да, уважавајући досада-
шњу добру праксу и сарадњу, ти купци 
буду што потпуније и правовремено 
информисани о овој теми.Наиме, сход-
но потписаном Уговору о енергетској 
заједници ЈИЕ, у оквиру усклађивања 
правног система у процесу придружи-
вања РС Европској унији и по Закону о 
енергетици РС, објекти тих предузећа и 
установа, 31. децембра 2013. губе право 
на снабдевање струјом по регулисаној 
цени и од почетка 2014. имаће право да, 
узимајући у обзир све аспекте који су им 
предочени или су прописани, стартују 
са изабраним снабдевачем на слобод-

ном тржишту. Како су истакли уводни-
чари, Ратко Филиповић из ПКВ, Слобо-
дан Петровић, у име ПКС и Агенције за 
енергетику и Дејан Васић, директор ПД 
„ЕПС Снабдевање“, основно настојање 
је да се на овакав начин и кроз потоња 
питања и одговоре, купцима омогући 
благовремена припрема, заштита на от-
вореном тржишту ЕЕ и правовремено 
склапање уговора о продаји са изабра-
ним снабдевачем/има. На слободном тр-
жишту, сем поменутог, све је регулисано, 
осим цене ЕЕ која је резултат тржишне 
утакмице. 

М. Ч.

О ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈИ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Како изабрати снабдевача
Од почетка 2014. године квалификовани купци ЕЕ на средњем напону имаће право да 
изаберу снабдевача на либерализованом тржишту
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ВОДЕЋЕ ФИРМЕ У СРБИЈИ, ПО ПУБЛИКАЦИЈИ „БИЗНИС И ФИНАНСИЈЕ“

Према традиционалној листи ус-
пешности компанија у Репу-
блици Србији које, према пода-

цима Агенције за привредне регистре, 
прати и анализира угледни часопис 
„Biznis&finansije“, на листи специјалне 
публикације тог часописа, Бизнис топ 
2012/2013, Нафтна индустрија Србије 
АД Нови Сад је најуспешнија компа-
нија у РС по консолидованој добити, 
добити и пословом приходу. ЈП ЕПС 
Београд је на другом месту по послов-
ном приходу, као и међу консолидова-
нима по пословном приходу. 

Међу 10 најуспешнијих компанија 
у РС је и ПД Електровојводина доо 
Нови Сад, која је заузела 9. место, по 
пословном приходу. На врху ове ранг-
листе, по разним „пресецима“, су и: 
Телеком Србија, Теленор, ЈП ПТТ са-
обраћаја Србија, Tarkett, Хемофарм 
Вршац, Имлек, Југоимпорт СДПР, 
IDEA doo, Делта Холдинг, Викторија 
Груп, Концерн Фармаком, ЈП Србија-
гас Нови Сад, Delhaeze Serbia, итд. 
Листе најуспешнијих формиране су 
на бази резултата из завршних рачуна 
предузећа на дан 31. децембра 2012. 
године.

Како се истиче , привредници су 
се саживели са кризом и из сопстве-
них ресурса финансирају развој и ос-
вајање нових тржишта. Но, они сма-
трају да лоша пореска и царинска 
политика и несређен привредни ам-
бијент све више угрожавају домаћа 
предузећа и чине их лаком метом за 
преузимање.

По анализи, „рецесију замењује де-
пресија“, тј. у наредне четири године 
готово да неће бити привредног рас-
та у Европи, што показују најновије 
прогнозе светских аналитичких кућа. 
Рецесија ће бити замењена растом од 
просечно 1,5% све до 2017, који по 
свему подсећа на стање продужене де-
пресије које имамо у Србији. По еко-

номисти Кости Јосифидису, „у таквим 
условима, мала држава каква је наша, 
нема озбиљнијег сопственог просто-
ра за маневрисање, упућена је првен-
ствено на светско тржиште и окру-
жење суседа“. Анкета часописа о томе 
шта водећи домаћи привредници виде 
као кључне претње привредном рас-
ту показује, успешна предузећа у РС 
су навикла да раде у условима перма-
нентне кризе. Упоредо са модерниза-
цијом и проналажењем нових извоз-
них тржишта, наше фирме постају све 
осетљивије на турбуленције из окру-
жења, берзанске, климатске промене 
и технолошке изазове у сектору. Код 
привредника у РС постоји страх да би 
мере штедње Владе РС могле да утичу 
на смањена улагања у школски систем, 
што је погубно за индустрије којима 
недостају одређени кадрови (нпр, у IT 
сектору), итд.

У најпропулзивнијим секторима се 
указује на три важна тренда. Оче-
кују се велике промене у послов-
ним резултатима домаћих капита-
листа, на основу којих се код неких 

од њих могу очекивати промене у 
власничкој структури, јачање изво-
за из оних грана где су приватиза-
ције и подстицаји за стране инвес-
тиције били успешни (индустрија 
аутомобила, њихових делова и про-
изводња гума, хемијска индустрија и 
сл.), даље продубљивање јаза између 
малог броја платежно способних ку-
паца и значајног опадања куповне 
моћи средње класе, јачање разли-
ка између развијених и неразвије-
них региона уз снажне последице на 
пласман роба а самим тим и угро-
жавање раста бројних привредних 
сектора, од пољопривреде до грађе-
винске индустрије. Радује, како се 
чуло и на недавној конференцији 
за медије овог часописа, „да домаће 
фирме улажу у технологије и желе да 
одрже корак са светом“, а по речима 
Ђорђа Талевића (SAP West Balkans), 
„оно на шта смо посебно поносни је 
чињеница да више од 40% БДП Ср-
бије стварају фирме које користе 
SAP решења“.

М. Ч.

Електровојводина
међу најуспешнијима
По пословном приходу, на листи Бизнис топ 2012/2013, наше Друштво заузело 
девето место. По консолидованој добити, водећа је Нафтна индустрија Србије, као и 
по добити и пословном приходу, а ЈП ЕПС други по пословном приходу

Тим успешних: представници пословодства Електровојводине
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Нова година, у складу са наја-
вљеним одлукама надлежних, 
доноси и значајне промене на 

тржишту електричне енергије (ЕЕ) у чи-
тавој Републици Србији. У вези с том, 
али и о другим битним темама, замо-
лили смо директора извршне функције 
за технички систем Електровојводине, 
Срету Палалића, за сажете одговоре на 
неколико питања.

Уз неколико надлежних дирек-
тора из пословодства Друштва, и 
Ви сте били на недавном за потен-
цијалне квалификоване купце и 
јавност, пре свега, информативном 
и едукативном скупу у Привред-
ној комори АПВ: о предстојећој 
фази либерализације тржишта ЕЕ 
(средњи напон). Које је све актив-
ности у вези са овом значајном 
променом предузела Електро-
војводина, у којој мери и са каквим 
очекиваним ефектима, као један 
од пет оператора дистрибутивног 
система (ОДС) у Србији?

-Закон о енергетици је прописао да од 
1. јануара 2014. године, право на јавно 
снабдевање имају само домаћинства и 
мали купци електричне енергије. Ово 
ће практично значити почетак друге 
фазе процеса који се популарно назива 
либерализација тржишта електричне 
енергије - подсећа Срето Палалић.

Обавезе које добија Оператор дистри-
бутивног система су значајне. Потребно 
је успоставити технолошку и организа-
циону структуру као и информатич-
ку подршку администрацији тржишта 
електричне енергије.Реално је очеки-
вати појаву нових снабдевача и баланс-
но одговорних страна, што ће додатно 
увећати обавезе за размену и усклађи-
вање података, организацију дистри-
бутивног регистра и захтевати значај-
но унапређење технологије мерења. Ми 
се припремамо да спремно одговоримо 
захтевима који нам престоје и ја се ис-
крено надам да ћемо спремно дочекати 
предстојеће промене. 

Какве су досадашње и будуће 
припреме, послови и улога које ће, 
како би било реално очекивати, 
требало да има Електровојводина 

у оквиру реализације пројекта из-
градње гасовода „Јужни ток“?

-Респектујући национални значај 
пројекта „Јужни ток“, Електровојво-
дина је благовремено кренула у актив-
ности из домена наших обавеза. До сада 
смо успешно и у потпуности пратили 
фазе реализације овог пројекта. У току 
су интензивне активности на припреми 
и исходовању инвестиционо-техничке 
документације. Није нескромно рећи 
да смо у овом тренутку испред времена. 
Познавајући професионализам и це-
нећи озбиљност приступа овом послу, 
колега из пословних функција енер-
гетике и инвестиција, очекујем да ће 
Електровојводина своје обавезе испу-
нити, задовољавајући динамику реали-
зације овог пројекта.

Запослене и ширу јавност сва-
како занима степен остварености 
планираних послова на подручју 
конзума „ЕВ“, на окончању припре-
ма, инвестиција, ремоната и других 
потребних активности за успешну и 

квалитетну дистрибуцију ЕЕ у току 
новогодишњих, божићних празни-
ка, зимских дана и у 2014. години?

-Ремонтна сезона је практично 
прошла, планови одржавања који садр-
же ремонте су реализовани успешно 
и, према свим индикаторима, може се 
рећи да је систем добро припремљен за 
сезону великих оптерећења и неповољ-
них временских услова. Што се тиче ре-
лизације Плана инвестиција, верујем да 
ће се до краја године постићи сумарно 
одличан резултат, и у огранцима и на 
тзв. заједничким инвестицијама , на-
кон актуелизације Плана. Наши напори 
које смо учинили у току ове пословне 
године, надамо се, биће видљиви већ у 
наступајућем зимском периоду. И у на-
редној години очекујемо да ћемо оства-
рити планирани ниво инвестиција како 
бисмо нашим купцима обезбедили ста-
билност и поузданост у испоруци елек-
тричне енергије - рекао је на крају Сре-
то Палалић.

М. Ч.

СРЕТО ПАЛАЛИЋ, ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ 

Електровојводина благовремено кренула и у активности из домена обавеза Друштва 
у оквиру реализације пројекта гасовода „Јужни ток“

Спремни за нове услове тржиштa

Срето Палалић, директор извршне функције за технички систем 
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Ситуација у ЕД систему Електро-
војводине је и током новембра 
била стабилна и није било огра-

ничења у испоруци електричне енер-
гије. За хидролошку ситуација може се 
рећи да се кретала углавном у очекива-
ним оквирима за ово доба године, иако 
су дотоци река укупно гледано били 
нешто испод планираног нивоа, због 
чега су и производни хидро-капаци-
тети радили испод билансног режима 
рада. Ове податке сазнајемо од Звезда-
на Крунића, главног инжењера у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма, Дирекције за управљање у Управи 
Друштва.

-Првих једанаест месеци текуће го-
дине карактерише повећање потрошње 
електричне енергије (ЕЕ) на подручју 
АПВ, за 2,64% у односу на исти пери-
од прошле године. Истовремено, испо-
ручена електрична енергија је мања за 
1,97% у односу на билансом предвиђене 
количине. Дистрибутивни систем Елек-
тровојводине је током новембра функ-
ционисао стабилно и 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 – исти-
че Крунић.

Од регистрованих тзв. погонских до-
гађаја, Крунић помиње неколико. Пр-
вог новембра, у 3,55 сати, из погона је 
испао енергетски трансформатор (ЕТ) 
110/20 kV број 1 у ТС 110/20 kV „Субо-
тица 4“ деловањем земљоспојне зашти-
те, услед квара и пропуста заштите на 
20 kV изводу „Солид“. Купци електри-
чне енергије са конзумног подручја овог 
енергетског трансформатора су били 
без напајања електричном енергијом 35 
минута. Затим, 5. новембра у 12,19 сати, 
без напајања електричном енергијом је 
остао целокупан конзум тафостанице 
(ТС) 110/35/20 kV „Сремска Митрови-
ца 1“, услед грешке приликом конфи-
гурисања и испитивања новоуграђе-
них заштитно-управљачких уређаја, од 
стране испоручиоца опреме. Купци су 
били без напајања електричном енер-
гијом 59 минута. Деветнаестог новем-

бра у 12,52 сата, услед деловања дифе-
ренцијалне заштите због квара који је 
проузроковала птица, из погона је ис-
пао ЕТ 110/20 kV број 1 у ТС 110/20 kV 
„Жабаљ“. Купци са конзумног подручја 
ове трафостанице су били без напајања 
електричном енергијом 41 минут. 

-И током новембра су на мети лопова, 
поново, били сви делови дистрибути-
вног система Електровојводине: опрема 
из трафостаница (најчешће су на мети 
стубне ТС, где лопови сруше ЕТ, одакле 
поваде бакарне делове и уље или га це-
лог однесу, као и трафостанице виших 
напонских нивоа) одакле се најчешће 
краду бакарни проводници (плетени-
це за уземљење), бакарни проводници 
са далековода, СН и НН кабловска мре-
жа, НН успонски водови, и др. Највећа 
штета је причињена крађом бакарних 
проводника пресека 50 mm2 у више 
наврата (17. новембра, са 35 kV дале-
ковода ТС 110/20 kV „Б.Паланка 1“, ТС 
35/10 kV „Челарево“; 24, 27. и 30. новем-

бра, са 35 kV далековода ТС 220/110/35 
kV „Србобран“, ТС 35/20 kV „Србобран 
мини“).

У новембру је, према диспечерским 
подацима, из система преузето 800 
GWh (повећање од 2,41% у односу на 
потрошњу у истом периоду 2012. го-
дине и смањење од 1,97% у односу 
на билансом предвиђену количину). 
Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.468 МW 
(повећање од 9,14% у односу на врш-
ну снагу забележену у новембру 2012. 
године). Дистрибутивни купци преу-
зели су 729 GWh (смањење од 0,73%). 
Купци на 110 kV напонском нивоу 
преузели су 71 GWh (више за 51,08% 
у односу на исти период 2012. годи-
не). Средња дневна температура у но-
вембру била је 8,4оС (за 0,9оС ниже од 
средње дневне температуре забеле-
жене у истом периоду 2012. године), 
каже Крунић.

М. Ч. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У НОВЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ

И у овом месецу настављена опасна и по купце и Електровојводину веома штетна 
„пракса“, крађе делова ЕЕ опреме, а на мети лопова били сви делови ЕД система 
Друштва, у Бачкој Паланци, Челареву, Србобрану...

Систем радио без проблема

Детаљ из дистрибутивног диспечерског центра Електровојводине
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Година на измаку била је обележе-
на многим изазовима. Један од 
највећих је формирање новог ја-

вног снабдевача на нивоу ЕПС-а, који 
је почео да ради 1. јула. Било је неоп-
ходно што пре прилагодити се новим 
условима рада. Упоредо са тим, текло 
је и редовно одржавање ЕЕО и мреже 
као и рад на обављању планираних 
ремоната. Исто тако, по други пут у 
текућој години спроводила се и реа-
лизација одлуке о репрограму дуго-
ва. А последњих месеци интензивно 
теку припреме за либерализацију тр-
жишта на средњем напону од почетка 
следеће године.

Како у најкраћем виде рад Огранка 
у 2013. години и шта планирају за на-
редну годину, питали смо њихове ди-
ректоре огранака. 

Бојан Атлагић, директор Огранка 
ЕД „Нови Сад“

- Протекла 2013. година обележе-
на је системским променама, а што 
се, пре свега, односило на рад ПД за 
дистрибуцију, због формирања но-
вог ПД „ЕПС Снабдевање“ на ни-
воу ЕПС-а и почетка његовог рада 
од 1. јула, а с тим у вези и наплату 
дуга према ЕВ до почетка јула, као 

и потписивању споразума о репро-
граму дуга, због чега се ЕД „Нови 
Сад“ као највећи огранак у ЕВ, суо-
чила са многим изазовима. Због тога 
се захваљујем свим запосленима у 
Огранку који су својим искуством 
и огромним залагањем допринели 
да успешно изнађемо решења за све 
проблеме са којима смо се, при том, 
сусретали. Такође, током целе 2013. 
године континуирано смо радили на 
унапређењу мера безбедности и заш-
тите здравља на раду како би сачува-
ли оно највредније, а то су животи и 
здравље наши запослених. Како је у 
току протекле године у више наврата 
долазило до крађа електроенергетске 
опреме и оштећења објеката на нашем 
конзуму, при чему је ЕВ причињена 
велика материјална штета а због чега 
је често било угрожено снабдевање 
електричном енергијом на појединим 
подручјима које снабдева наш огра-
нак, надамо се да ће надлежне инсти-
туције у току наредне године изнаћи 
решење за овај, слободно можемо 
рећи, државни проблем. 

У 2014. години, учинићемо све да 
спремни дочекамо потпуну либера-
лизацију тржишта електричне енер-

гије, која ће наступити почетком 
2015. године.

Ђорђе Фаор, директор Огранка ЕД 
„Сремска Митровица“

 - У 2013. години Електродистри-
буција Сремска Митровица је као 
најважнији задатак ставила подизање 
безбедности на раду као и подизање на 
виши ниво односе са купцима. Поред 
тога за нас је подједнако важно и кон-
тинуирано смањење губитака елек-
тричне енергије. Снабдевање купаца 
електричном енергијом није могуће 
без квалитетног одржавања електро-
енергетских објеката, правих инвес-
тиција, чега нам није недостајало пре-
тходних година, а све захваљујући 
благовремено припремљеној инвес-
тиционој документацији и правом из-
вођачу радова који је одабран путем 
јавних набавки. Све ове активности 
ћемо наставити и у 2014. години и 
тиме дати максималан допринос што 
бољем финансијском резултату Елек-
тровојвојводине.

Драган Марин, директор Огранка 
ЕД „Рума“

 - Један од најзначајнијих догађаја у 
2013. години је завршетак изградње и 
пуштање у погон нове ТС 110/20 kV 

ПОРУКЕ ДИРЕКТОРА ОГРАНАКА О РАДУ У 2013. И ПЛАНОВИМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

Одговорношћу до бољих 
резултата
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Бојан Атлагић, директор Огранка
ЕД „Нови Сад“

Ђорђе Фаор, директор Огранка
ЕД „Сремска Митровица“

Драган Марин, директор Огранка
ЕД „Рума“
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„Инђија 2“. Можемо се похвалити и да 
је после дугог низа година реализова-
но расходовање и искључење једне ТС 
35/10 kV, најстарије коју смо имали у 
погону, у Врднику, уз реконструкцију 
припадајуће 10 kV мреже и ТС 10/0,4 
kV и прелаз на 20 kV напајање.

 У наредној години очекујемо 
пуштање у погон друге фазе ТС 
110/20 kV „Пећинци“. Стављањем у 
експлоатацију овог објекта стварају 
се услови за даљи развој привреде 
општине Пећинци и подиже ниво 
квалитета снабдевања електричном 
енергијом свих купаца. Поред тога 
планира се наставак активности на 
реконструкцији 10 kV мреже и пре-
лаз на 20 kV напонски ниво дела 
мреже у Руми и на потезу од Ирига 
до Иришког Венца. 

Биљана Комненић, директор 
Огранка ЕД „Панчево“ 

- Електродистрибуција Панчево 
је у текућој 2013. години радила на 

остварењу наплатног задатка, по-
бољшању квалитета и поузданости 
у испоруци електричне енергије за 
својих 135.787 купаца на терито-
рији осам општина Јужног Баната. 
Најзначајнији радови у протеклом 
периоду су радови на изградњи ТС 
35/20kV „Алибунар мини“ са 20 kV 
кабловским изводима. Током 2013. 
године настављена је реконструк-
ција пословних зграда у Панчеву, 
магацина у Вршцу. Реализација ин-
вестиција, инвестиционог одржа-
вања, редовног и текућег одржа-
вања биће остварене у потпуности. 

Др Зоран Симендић, директор 
Огранка ЕД „Сомбор“

 - Протекла година је била веома 
тешка и специфична. У току су ве-
лике промене у раду оснивањем и 
почетком рада јавног снабдевача. 
Ову годину очекујемо да ће Елек-
тродистрибуција Сомбор успешно 
завршити са позитивним финан-
сијским резултатом. Међутим, мо-
рамо бити свесни да ће следећа го-
дина бити много тежа. Поручио би 
свим запосленима, а наричито мла-
дима да очекујем да следеће године 
остваримо још бољи резултат. 

Слободан Стојков, директор 
Огранка ЕД „Зрењанин“

 - Тежиште активности ЕД „Зрења-
нин“ током 2013. године свакако се 
налази у решавању проблема нап-
лате потраживања као и у реализа-
цији планова јавних набавки и по-
бољшању амбијента пословања, као 
и у усклађивању деловања након 
издвајања трговине електричном 
енергијом. Основни задаци у 2014. 

години базираће се на смањењу 
функције Оператора дистрибу-
тивног система на либерализова-
ном тржишту електричне енергије 
као и осталих активности у смеру 
даљег повећања поузданости испо-
руке електричне енергије. Осим ре-
довних активности на реализацији 
Плана одржавања електроенергет-
ског система 2013. године обележа-
на је ванредним напорима на от-
клањању последица интензивних 
крађа делова електроенергетских 
објеката нарочито на далеководима 
35 kV напонског нивоа. 

Илија Маравић, директор 
Огранка ЕД „Суботица“

 - Током 2013. године вођене су 
интензивне акције на реализацији 
задатака у вези са смањењем гу-
битака. Успели смо превентивним 
деловањем, обукама и едукација-
ма запослених успешно да делује-
мо на свест запослених, смањимо 
ризик од повређивања. Планира-
не инвестиционе активности су у 
потпуности реализоване, ремонти 
електроенергетских објеката свих 
напонских нивоа у ЕД „Суботица“ 
обављени су у потпуности и на вре-
ме. 

Приоритети у 2014. години су 
смањење губитака, реализација 
Плана инвестција и одржавања, 
континуирано ангажовање на ја-
чању система БЗР, усклађивање по-
словања фирме са променама нас-
талим појавом нових снабдевача за 
купце и најавама измене Закона о 
енергетици. 

M. Ja.

Др Зоран Симендић, директор Огранка
ЕД „Сомбор“

Слободан Стојков, директор Огранка
ЕД „Зрењанин“

Илија Маравић, директор Огранка
ЕД „Суботица“

Биљана Комненић, директор Огранка 
ЕД „Панчево“ 
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Представници пет привредних 
друштава за дистрибуцију елек-
тричне енергије ЕПС-а, 19. и 20. 

новембра, усаглашавали су Правила о 
раду дистрибутивног система у Хоте-
лу „Норцев“ на Фрушкој гори. Задатак 
Комисије је био да постојеће одред-
бе усагласи са Законом о енергетици 
као и Уредбом о снабдевању и испору-
ци електричне енергије. У вези са тим, 
секретар Комисије, мр Драгослав Ци-
цовић из ЕПС-а подсетио је да је ово 
заправо наставак рада на усаглаша-
вању правила, које је почело пре годи-
ну и по дана, а прекинуто пошто Ми-
нистарство за енергетику и заштиту 
животне средине није донело Уредбу 
о снабдевању и испоруци електричне 
енергије. Овај документ донет је крајем 
јула и сада су се стекли услови да се рад 
на усаглашавању настави.

Усклађивање свих појмова и захте-
ва који дефинише Закон о снабдевању 
и испоруци ЕЕ почело је крајем јула 
ове године. Рад на правилима завр-
шен је другог дана заседања Комисије, 
што не значи да се поједини појмови 
неће усаглашавати и у наредном пе-
риоду. А како смо сазнали од секре-

тара Комисије, мр Драгослава Цицо-
вића из ЕПС-а, након тога планирано 
је, да у формалном смислу правила 
буду упућена Агенцији за енергетику 
од које се очекује коначна сагласност, 
а затим и објављивање у Службеном 
гласнику чиме овај документ добија 
подзаконску форму. 

 - Усаглашавање документа „ Прави-
ла о раду у дистрибутивном систему“ 
није било само формално дотеривање 
у изразима или просто мењање појмо-
ва. Новине се односе на делове који 
разматрају проблематику одржавања 
дистрибутивног система и тржиште 
електричне енергије. Доста се урадило 
у делу који се односи на прикључење 
електрана на дистрибутивни систем у 
складу са претходним искуством нас-
талим између оператора дистрибути-
вног система и инвеститора електра-
на. Правилима су потпуно уређени 
технички услови прикључења који 
су овога пута поједностављени у од-
носу на досадашњу праксу. Такође је 
прецизно утврђено процедурално до-
бијање неопходних дозвола што зна-
чи да је инвеститорима омогућено да 
лакше и једноставније комуницирају 

са операторима дистрибутивног сис-
тема - објаснио је господин Цицовић.

Поред тога, веома је важно да ће се 
од 01. јануара наредне године, када ће 
потрошачи прикључени на средњи на-
пон моћи да на тржишту бирају снаб-
девача електричном енергијом, увести 
заједнички профили потрошње који 
ће допринети да тржиште профунк-
ционише нормално, без обзира на 
мерну структуру.

Све промене које су постигнуте ра-
дом Комисије имају за циљ да унап-
реде функционисање делатности опе-
ратора дистрибутивног система. С 
обзиром да је реч о регулативи која се 
стално мења и унапређује, она мора 
бити и у складу са адекватним про-
писима Европске уније, поштујући 
техничку развијеност наше дистри-
бутивне мреже. Ова правила, која су 
утврђивали представници свих пет 
оператора дистрибутивног система у 
ЕПС-у, биће послата на увид Енергет-
ској заједници Југоисточне Европе јер 
је овај акт веома важан у даљем про-
цесу придруживања наше земље ев-
ропској породици.

М. Јо.

САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Чланови Комисије два дана разматрали измене Правила које треба усагласити са 
Законом о енергетици и Уредбом о снабдевању и испоруци електричне енергије

Усаглашавање Правила о раду

Састанак Комисије за праћење спровођења Правила о раду дистрибутивног система
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За крађу на електроенергетским 
објектима (ЕЕО) као и електри-
чне енергије ((ЕЕ), по прописи-

ма (недавно измењени Кривични зако-
ник и постојећи Закон о енергетици), 
запрећене су, уз нужно измирење дуга 
за утрошену енергију, новчане и више-
годишње казне затвора.

Наиме, на основу одговарајућих од-
редби из Устава Републике Србије и раз-
лога наведених у иницијативама из свих 
делова ЈП ЕПС, ЈП ЕМС и ЈП „Железни-
це Србије“, Народна скупштина РС је, 
после многобројних, вишегодишњих 
молби и иницијатива ЈП, надлежних 
стручњака и медија, као и недвосмис-
леним и јасним упозорењима наро-
чито из ПД за електродистрибуцију, о 
животном угрожавању потенцијалних 
извршилаца крађа ЕЕ и на ЕЕО и о ма-
теријално оштећеним дистрибутерима 
и купцима, најзад су донете и од децем-
бра 2013. се примењују одредбе Закона 
о изменама и допунама Кривичног за-
коника (КЗ) РС, уз постојеће одгова-
рајуће одредбе из Закона о енергетици.

У поменутим иницијативама, из-
међу осталог, наглашено је да се, наро-
чито последњих година, дешавао вели-
ки број кривичних дела крађе јавних 
уређаја као и неовлашћеног коришћења 
ЕЕ, онемогућавање овлашћеним лици-
ма да приступе енергетским објекти-

ма, мерним уређајима, прикључку, ин-
сталацијама, итд) , оштећења уређаја 
или уништења ЕЕО и уређаја пренос-
ног или дистрибутивног система, чиме 
се наноси вишемилионска штета овим 
системима и онемогућава редован рад 
ових предузећа, чија је делатност од по-
себног значаја за живот становника РС 
и функционисање привреде. Законода-
вац је изразио очекивање да ће се поме-
нутим изменама Кривичног законика 
(чл. 204. став 2; чл.221. став 4; промење-
ни чл.279. и 290/1 и измене/брисања од-
редби из чланова 279/2) остварити ге-
нерална превенција односно утицај на 
потенцијалне извршиоце у Законику 
наведених кривичних дела, да их убу-
дуће не врше.

Ради илустрације, наводимо пример 
штета због крађа на ЕЕО нанетих имо-
вини Електровојводине, само у првих 
шест месеци 2013. године, према пода-
цима надлежних из Дирекције за кор-
поративне послове Друштва. У свих 
седам ЕД огранака широм конзума на 
подручју АП Војводине, украдено је 
мноштво разних металних и других де-
лова ЕЕО у укупној вредности већој од 
26,7 милиона динара. То се наставља и 
даље. А Електровојводина је надлеж-

нима упутила неколико апела за оштро 
кажњавање починиоца.

Изменама и допунама КЗ, за поме-
нуте тешке крађе на ЕЕО, уклањање, 
уништавање и сл. запрећене су, за-
висно од врсте и тежине кривичног 
дела, казне затвора од три месеца 
до пет година, односно од једне до 
осам година. По важећем КЗ, чл. 203 
став 1, за крађу електричне енергије, 
односно за њено неовлашћено ко-
ришћење, као „покретне ствари“, што 
је по наводима из две запажене књи-
ге аутора Драгољуба Симоновића, 
дипл.правника из ЈП ЕПС-а, на ову 
тему, у теорији и пракси правосуђа 
пре неколико деценија прихваће-
но и код нас, па садашњи 203. члан 
КЗ запрећује новчану или затворску 
казну до три године. Истовремено, 
важећи Закон о енергетици РС (чла-
нови 191-193: привредни преступи и 
прекршаји), запрећује зависно од вр-
сте и дела учињене незаконите радње 
(крађе струје, итд.), новчане казне 
за предузетнике, енергетске субјек-
те, друга правна лица (1.500.000-3
.000.000; 500.000-2.000.000), а за фи-
зичка лица, до 50.000 динара.

М. Ч. 

ПОСЛЕ ОПАСНИХ И СКУПИХ КРАЂА СА ЕЕО, ДОНЕТИ ИЗМЕНЕ ПРОПИСА
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На иницијативу проистеклу из свих делова ЈП ЕПС, ЕМС-а и „Железница Србије“, 
Народна скупштина недавно донела Закон о изменама и допунама Кривичног 
законика РС којим су, уз одредбе из Закона о енергетици, запрећене новчане и 
затворске казне до 3, 5 или 8 година

Затвор за крађу струје и опреме

Уочено још једно неовлашћено коришћење електричне енергије
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Почетком новембра Антико-
рупцијски тим Електровојводине 
упознат је са покушајем преваре 

више купаца на територији Електро-
дистрибуције „Зрењанин“. Руковод-
ство Електродистрибуције „Зрењанин“ 
је одмах по сазнању позвало оштећене 
и покренут је поступак ради утврђи-
вања чињеница и евентуалне одговор-
ности запосленог у том огранку. Ради 
се о за сада петоро оштећених који су 
дали изјаве о томе на који начин је по-
кушана превара. У периоду од марта до 
новембра, како је наведено у изјавама 
оштећених, они су доведени у заблуду 
тако што им је обећано да ће им бити 
решени проблеми које имају у вези са 
снабдевањем електричном енергијом. 
То се односи пре свега на репрограм 
дуга под повољнијим условима и на по-
новно укључење на мрежу купаца који 
су искључени због неовлашћене пот-
рошње или дугова. Како је процење-
но вредност овог нечасног посла је око 
189.000 динара и 2.800 евра.

Сви оштећени упућени су да поднесу 
пријаве Полицијској управи Зрењанин 
против монтера запосленог у Електро-
дистрибуцији „Зрењанин“, а полиција 
је у потрази за електромонтером који је 
престао да се јавља и на посао.

Поштујући све законе и процеду-
ре, а с обзиром на то да се радник у ЕД 
Зрењанин није појављивао ни на послу, 

упућено му је је Упозорење пред отказ 
које ће ових дана добити своју заврш-
ницу.

Антикорупцијски тим Електровојво-
дине одговоран је директно директору 
Друштва за све што уради. Та служба 
има одличну сарадњу са свим екстер-

ним службама и телима који ће помоћи 
да се овакви или слични случајеви што 
пре расветле. Због тога Електровојво-
дина позива све купце, клијенте и парт-
нере да уколико имају сазнања о овак-
вим или сличним случајевима покушаја 
класичне преваре, а за то имају доказе 
или могу под пуном моралном, мате-
ријалном и кривичном одговорношћу 
да стану иза својих навода, да се одмах 
обрате својој електродистрибуцији или 
најближој Полицијској управи. 

Сваки овакав или сличан случај или 
навод биће проверен до наситнијих де-
таља. Циљ Електровојводине је да се 
стане у крај свим негативним појава-
ма и да се пословање доведе у потпуно 
чисто стање без мрља, а на задовољство 
свих купаца и клијената.

Електровојводина је, на челу са ди-
ректором Друштва Срђаном Круже-
вићем, пре више од годину дана обећа-
ла да ће стати на пут корупцији у својим 
редовима.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ИСКОРЕЊУЈЕ КОРУПЦИЈУ ИЗ СВОЈИХ РЕДОВА

На конзуму Електродистрибуцијe „Зрењанин“ Електровојводина открила покушај 
преваре купаца. Против запосленог одмах поднета пријава и покренут поступак 
раскида радног односа

Процесуирана превара купаца

l Послови и рад службе за унутрашњу контролу и 
антикоруПцијски тим

Служба за унутрашњу контролу и антикорупцијски тим је независна Служба под 
непосредном ингеренцијом директора Електровојводине. Формирана је са циљем 
да обавља следеће послове: независну и објективну контролу и ревизију пословних 
процеса, контролу праћења процедура, упутстава, закона, реализације уговора, 
јачање интегритета, одговорности и транспарентности у раду, стварање предуслова 
за спречавање корупције на свим нивоима.

Области које су најчешће предмет контроле су област трговине (сумњива и спорна 
потраживања, неовлашћена потрошња), област експлоатације (возни парк), област 
јавних набавки (праћење реализације уговора, магацинско пословање).

У последње време све је више поднесака грађана који се жале на злоупотребу 
службеног положаја наших радника, као и поднесака и жалби радника ЕВ на 
руководиоце служби, сектора, погона.

Такође, има и случајева да се купци жале или траже помоћ од Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине, па Служба на основу захтева 
Министарства врши контролу.

На основу података контролисане стране који су тачни, Служба сучељава податке, 
контролише их и у оквиру извештаја констатују неправилности у пословању.

М. Ш.
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По угледу на земље рагиона, 
Електровојводина је у огран-
ку Електродистрибуција „Нови 

Сад“ пре три године формирала спе-
цијални тим за откривање неовлашће-
не потрошње. Овај тим има задатак да 
делујући 24 сата дневно 365 дана у го-
дини без прецизног радног времена, 
што ће рећи увек и према потреби, 
тражи и открива неовлашћену потро-
шњу.

Учинак је био врло брзо видљив па 
је, временом, било идеја да се овакви 
тимови формирају и у другим огран-
цима и привредним друштвима. Елек-
тровојводина је, као и много пута до 
сада, била пример и зачетник овакве 
идеје.

-Највеће обрачунато неовлашће-
но коришћење електричне енергије у 
2013. години износи 1,6 милиона ди-
нара – каже Урош Бјелић, шеф Службе 
контроле.

Ово је само један од најочитијих 
примера, шта је задатак те Службе 
и колики је могући губитак на утро-
шеној електричној енергији уколи-
ко се неовлашћено користи, обзиром 
да је то најновији вид криминала за 
који је по важећем кривичном зако-
ну запрећена како новчана тако и зат-
ворска казна до три године.

Бјелић обећава, а то је и став посло-
водства Електровојводине да се у бор-
би против неовлашћеног коришћења 
електричне енергије неће стати. Овај 
вид криминала захтева брзу, ефикас-
ну и континуирану активност у са-
радњи са свим службама и органцима 
Електровојводине, органима право-
суђа као и органима утутрашњих по-
слова са којима наша кућа свакоднев-
но сарађује.

 - Тренутно нас има толико да мо-
жемо да формирамо пет екипа од по 
два монтерска пара, што није занема-
рив број. Када се томе дода још пет ко-
лега који се баве финансијским делом, 
што подразумева обрачун, уговарање 
и наплату, сви заједно чинимо једин-

ствен тим на територији у оквиру 
ЕПС-а и Србије – каже Бјелић.

Он наглашава чињеницу да би ову 
екипу требало подржати у њиховом 
раду јер су ефекти које оставрују да-
леко испод онога што би још мог-
ли да ураде. Првенствено мисли на 
техничку опрему обзиром да су ку-
пци који неовлашћено користе елек-
тричну енергију све боље опремљени. 
Такође, акценат ставља да се у по-
следњих неколико месеци базирају на 
теже случајеве којим се мора присту-
пити озбиљније због све учесталије 
употребе савременијих и софисти-
циранијих метода неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије, као и 
временских интервала у ноћним са-
тима који су веома незгодни за откри-
вање, стога додаје да је боља техничка 

опремљеност неопходна за даљи рад и 
успешност ове Службе. 

За 2014. годину су спремни, наста-
виће истим темпом као и протеклих 
година и трудиће се да нетехничке гу-
битке сведу на минимум. За крај раз-
говора Бјелић додаје да када би били 
приморани да овај посао раде по про-
писаним процедурама у радно време 
успех би изостао. У оваквим ситуација-
ма колеге се воде омиљеним цитатом 
нашег нобеловца Иве Андрића: „Што 
је више пазио шта ће урадити, све се 
теже решавао да уопште нешто уради, 
и све је мање радио“. И на крају нарав-
но, успеху ове Службе за контролу, до-
даје Бјелић, заслужан је тимски рад а 
за приче о појединцу у овој одељењу 
места нема. 

М. Ја.

СЛУЖБА ЗА ОТКРИВАЊЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕД „НОВИ САД“ П
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Мобилна екипа за откривање неовлашћене потрошње ЕД „Нови Сад“

l НачиНи НеовлашћеНог коришћења електричНе еНергије

Имајући у виду техничке могићности и искуства електродистрибутивних предузећа, 
купац на разне начине противправно присваја електричну енергију. Између осталих 
начина, он то чини: коришћењем струје мимо бројила, директним везом на табли без 
бројила, преко бројила које не региструје потрошњу због скинутог моста између струјног 
и напонског калема, физичким оштећењима, скидањем пломбе и сл. самовласном 
заменом бројила, кочењем цифреника на бројилу, ненаменским коришћењем 
електричне енергије (када купац енергију из тарифне групе домаћинство користи за 
обављање пословне делатности), самовласном заменом прикључка.

Служба контроле у Електродистрибуцији „Нови Сад“ месечно открије од 70 до 120 
купаца који неовлашћено користе електричну енергију. По важећем Кривичном 
законику, члан 203 став 1, за крађу односно за неовлашћено коришћење 
електричне енергије запрећена новчана или затворска казна до три године

Тимским радом до резултата
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Недавно су у Управи и огранцима 
Електровојводине одржане обу-
ке за запослене, чији је циљ био 

побољшање вештина пословне комуни-
кације. Све теме које су обрађене на тре-
нинзима се односе на развијање техни-
ка за успешну пословну комуникацију 
и управљање стресним ситуацијама. 

Према речима Иване Мирковић Чу-
вардић, вишег сарадника Службе за 
обуку кадрова, Сектора за људске ре-
сурсе, ово је први пут да се организују 
обуке на принципу радионица, презен-
тација, вежби, предавања са примерима 
из праксе, увежбавања техника поврат-
не информације, као и тестирања и ана-
лиза.

 - Обука је била интерактивна, што 
значи да су полазници имали прилику 
да активно и у двосмерној комуника-
цији усвоје знања из области комуни-
кације, да искажу свој став и мишљење, 
што би свакако требало да има позити-
ван ефекат у њиховом раду - каже Ива-
на Мирковић Чувардић.

Према речима Чувардићеве, обуку 
је похађало укупно 330 запослених, а 
реализована је у једнодневним циклу-
сима током последња три месеца. Гру-
пе су чиниле запослени у секторима за 
трговину електричном енергијом, еко-
номско-финансијским пословима као 
и у Контакт центру Елелктровојводине. 
Полазници обуке у свакодневном раду 
остварују директан контакт са купци-
ма електричне енергије. Они су имали 
прилику да чују информације и савете 
искусног предавача, из домена савреме-
не пословне комуникације, које ће им 
помоћи у даљем раду.

Неке од најзанимљивијих тема које су 
представљене презентацијама, вежба-
ма и примерима из праксе, биле су, по-
бољшање односа са клијентима, профе-
сионални изглед и изглед радног места, 
демистификовање и разумевање саго-
ворника, побољшање односа са клијен-
тима, активно слушање и професио-

нално опхођење, разумевање потреба 
и понашања друге стране, као и разли-
чити смерови комуникације са клијен-
тима.

Циљ овог једнодневног тренинг 
програма је подизање капацитета за-
послених у дистрибутивним центрима 
Електровојводине, за успешну комуни-
кацију са клијентима и модификовање 
понашања у сврху редуковања стреса, 
побољшања међусобних односа и боље 
организације времена, са крајњим ис-
ходом подизања нивоа продуктивности 
ове групе запослених и очувања мен-
талног здравља. 

Полазници су имали прилику да 
практично вежбају употребу различи-
тих метода вербалне комуникације, да 
боље упознају своје колеге и да сазнају 
како их колеге доживљавају. Путем тим-
ских вежби, уверили су се у важност са-
радње, заједништва и добре комуника-
ције у свакодневном раду. 

Напослетку и као најважније, обу-
кама је запосленима представљен на-
чин на који могу активно да доприно-
се јачању позитивног имиџа трговца 
електричном енергијом, у све за-
хтевнијим тржишним условима. Ком-
панија може успешно да комуницира 
са окружењем само уколико постоји 

ефикасна и флексибилна комуника-
ција и добри међуљудски односи уну-
тар компаније.

 - С обзиром на то да начин кому-
ницирања великим делом утиче на 
имиџ компаније, рад на побољшању 
комуникационих вештина ће утица-
ти на промену понашања запослених, 
те на развијање културе посвећености 
и лојалности - каже Ивана Мирковић 
Чувардић.

Посебно је значајно што су на овај 
начин запослени поред свести о зна-
чају добре комуникације, упознали и 
карактеристике и правила комуника-
ције, али и начине како да је одрже.

На крају успешно обављене обуке, 
следи евалуација, која ће у виду из-
вештаја бити достављена менаџмен-
ту Електровојводине. Према речима 
наше саговорнице, запослени су изу-
зетно задовољни јер су имали при-
лику да се сусретну са савременим 
видом обуке током које су имали мо-
гућност да изнесу утиске и сугестије о 
раду. Један од предуслова квалитетне 
комуникације је и атмосфера у којој се 
свако осећа слободно да изнесе своје 
мишљење и да активно учествује у ре-
шавању проблема.

С. Ц.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКРОВОЈВОДИНИ

У Електровојводини одржана обука за успешну пословну комуникацију у току 
које су запослени могли активно да учествују у побољшању социјалне свести о 
комуникацији

За успешну пословну 
комуникацију

За успешну комуникацију са клијентима
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Организовање ЕПС-а као акцио-
нарског друштва и функциони-
сање на тржишту електричне 

енергије, теме су које се протеклих ме-
сеци интензивно разматрају као систем 
вредности на државном нивоу али су и 
незаобилазне у свакодневном разгово-
ру међу запосленима у овом великом 
енергетском систему. 

- У случају да организација дистри-
бутивних предузећа буде идентична са-
дашњој, што значи да би пет привред-
них друштава обављало функцију пет 
оператора дистрибутивног система у 
складу са Законом о енергетици и по 
сагласности Владе Републике Србије од 
21.03.2013. године, сви дистрибутери би 
задржали лиценцу за дистрибуцију ЕЕ 
на својим конзумним подручјима и на-
ставили да обављају делатност у конти-
нуитету. У супротном, сва ПД за дист-
рибуцију ЕЕ би изгубила права и она 
би припала једном новооснованом пре-
дузећу - ОДС-у, које би за сада једино 
поседовало лиценцу за дистрибуцију 
ЕЕ на територији Србије. Јасно је да СО 

„Електровојводине“ то неће допустити 
јер задире у опстанак нашег Друштва - 
објашњава председник СО ЕВ, Влади-
мир Плавшић.

Због тога је прошлог месеца, Синди-
кат ЕПС-а упутио писмо в.д. директо-
ру ЕПС-а, мр Александру Обрадовићу и 
министарки енергетике, развоја и заш-
тите животне средине, проф. др Зорани 
Михајловић, што је био и први корак у 
борби против медијске пропаганде када 
је реч о реорганизацији ЕПС-а.

- У писмима смо покушали да објас-
нимо недоследност у изјавама челних 
људи Електропривреде Србије. Не мо-
жете се борити за јачање региона а да 
при томе централизујете било коју де-
латност. Исто се односи и на јавне на-
бавке чијим управљањем из једног цен-
тра набавка за дистрибутере може бити 
додељена само малом броју добављача. 
То сигурно није интерес републичке 
Владе јер би тако и економије региона 
још више стагнирале – тврди Плав-
шић и то образлаже чињеницом да је 
дистрибутивна делатност специфич-

на за сваки део Србије. Да није тако, 
сваки купац електричне енергије би то 
осетио на својој кожи. И баш због тога 
није искључен штрајк на нивоу свих 
дистрибутивних делова у Републици уз 
безрезервну подршку колега из ЕПС-а. 
Не смемо дозволити да нам било ко, па 
и консултатнтске куће говоре да нис-
мо добро организовани, то је увреда не 
само за хиљаде запослених у овој де-
латности већ и за целокупну научну и 
стручну јавност – категоричан је Плав-
шић.

Поред тога, објаснили су нам у Син-
дикату, нису тачне ни тврдње које су 
биле актуелне у медијима последњих 
месеци, да ће доћи до отпуштања рад-
ника због реструктуирања ЕПС-а. СО 
„Електровојводине“ стоји иза интереса 
свих својих чланова, па тако и њихових 
уговора о раду. Интересовало нас је и 
када се очекују измене Статута Синди-
ката ЕПС-а.

- Тренутно анализирамо предлоге за 
измене и допуне Статута Синдиката 
ЕПС-а. Очекујемо да се сви предлози 
уобличе на наредном заседању Изврш-
ног одбора Синдиката а потом их Глав-
ни одбор и верификује. Све измене које 
треба да се унесу у овај нови документ 
ће организацију Синдиката ЕПС-а свр-
стати у модерно удружење по европ-
ским стандардима – каже Владимир 
Плавшић.

А када је реч о задацима који пред-
стоје, они ће се одвијати на два фрон-
та. На првом месту је да се максимално 
заштити статус радника у новооснова-
ном ПД „ЕПС Снабдевање“ и то путем 
Споразума који ће то гарантовати а чије 
потписивање следи ових дана. Други и 
не мање важан, сеже у даљу будућност 
а то је залагање да Електровојводина 
буде један од оператора дистрибути-
вног система са лиценцом за обављање 
те делатности. Оправданост опстанка 
нашег Друштва треба да буде исправно 
презентовано и у медијима, што до сада, 
тврде синдикалци, није био случај.

М. Јо.

АКТИВНО УЧЕШЋЕ У БУДУЋИМ ПРОМЕНАМА

Разлика између две концепције организације дистрибутивне делатности на нивоу 
Републике Србије је драстична. Зато Синдикална организација Електровојводине 
настоји да сачува досадашњи статус и свако радно место, каже Владимир Плавшић, 
председник СО

Сачувати досадашњи статус

СИНд
ИКаТ

Владимир Плавшић, председник Синдикалне организације Електровојводине
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У Клубу пензионисаних рад-
ника Електровојводине 10. 
децембра, у присуству шез-

десетак пензионера старијих од 75 го-
дина, уз пригодан културни програм 
организован је још један сусрет прија-
теља који су свој радни век провели 
у нашем Друштву. Овога пута при-
премљени су мали пакети пажње, како 
нам је објаснила председница Гранске 
организације пензионисаних радника 
Електровојводине, Косана Марков.

 - То је већ позната активност којом 
исказујемо поштовање према њиховим 
годинама и подстицај да свој живот 
обогаћују акцијама и новим сусрети-
ма како би и наредну годину дочекали 
са оптимизмом. Данас се широм све-
та славе људска права, па се и то сим-
болично уткало у наша настојања да 
равноправно учествујемо у тежњи да 
друштво учинимо хуманијим и подно-
шљивијим местом за живот. То значи 
да је Електровојводина очувала циви-
лизацијске вредности које се односе на 
генерацијску повезаност и поштовање 
свега што су пензионисани радници 
оставили млађим колегама – рекла нам 
је Марков.

Програм у Клубу пензионера почео 
је казивањем глумице СНП-а, Јелене 
Антонијевић, која је створила ведру 
атмосферу, а гошће из Управе Друштва 
са шефом Службе за анализу и људске 
ресурсе, Младеном Петрић, изазвале 
су топла осећања и захвалност прису-
тних.

- Оне су на делу показале колико су 
људски и професионално посвећене 
највећим вредностима које је Елек-
тровојводина стварала и ствара а то су 
људи. А колико су пензионери хумани 
указује гест бројних присутних који су 
се одрекли поклона у корист деце која 
се лече у Клиничком центру Војводи-
не. Такође, један број мојих колега до-
нира средства Гранској организацији 
пензионера да би се набавили инхала-
тори неопходни најмлађим болесни-
цима - објаснила је Косана Марков.

Иначе Удружење пензионера, 
бивших радника Електровојводи-
не спроводи свој стални хуманитар-

ни програм под називом „Знам да 
постојиш“ намењен онима који не 
могу да живе без туђе неге и помоћи. 
Присутни су упознати и са настојањи-
ма Гранске пензионерске организа-
ције да помогну деци у Родитељској 
кући у Петроварадину, задужбини 
породице Костић. Ово здање прет-
ворено је у дневну болницу у којој 
су смештени малишани на хемотера-
пији са својим родитељима. Тој деци 
су уручени пакети које су направили 

унуци пензионисаних радника Елек-
тровојводине након едукативне игре 
под називом „Пронађи ветрова кри-
ла“.

Сусрет пензионисаних радника зао-
кружио је дружења која су последњих 
месеци ове године окупила више од 
400 пензионера из читаве Војводи-
не. Била је то прилика да пожеле јед-
ни другима да се сусрећу и наредних 
година.

М. Јо.

СУСРЕТИ У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА

Окупљањем пензионисаних радника Електровојводине током последњих месеци 
ове године обележено 20 година постојања Гранске организације. Уприличено 
неколико хуманитарних акција, а дружење се преточило у традиционалну бригу о 
онима који физички и ментално нису у стању да живе без туђе помоћи

Хуманост као начин живљења

l Честитка председнице Гранске орГанизације

Председница Гранске организације пензионисаних радника ЕВ, Косана Марков, 
честитала је својим колегама предстојеће празнике.

 - Сигурно да одлазећој години имамо шта да приговоримо.Али самим тим што смо на 
прагу још једног лета, растанимо се са њом у пријатељству. Наша надања ускладимо са 
својом енергијом која је делотворна само ако стварамо лепим емоцијама. Поштујмо 
време које нам је дато, свој дан не трошимо сами, памтимо снове који нам поклаљају 
јутра и верујмо да ће их дан превести у стварност. За то нам је потребно здравље и 
способност да препознамо да је срећа у малим стварима – истиче, између осталог, у 
честитки госпођа Марков.

Новогодишњи сусрети у Клубу пензионисаних радника Електровојводине



БРОЈ 487   ДЕЦЕМБАР 2013 21 

Ивана Цицмил, Сектор за тргови-
ну електричном енергијом, ЕД „Нови 
Сад“

- Време ћу провести са својом поро-
дицом, што ми причињава највеће за-
довољство и чини ме срећном, јер јако 
је мало дана  у години када то себи мо-
жемо приуштити због посла, школе и 
многих других обавеза. Нову годину 
ћемо дочекати у једном божанственом 
хотелу на Фрушкој Гори , а остале дане 
ћемо провести уживајући у зимским 
чаролијама, скијање, дружење, шетња. 
Најважније ми је да смо сви заједно - 
породица је највеће богатство и у њој 
треба уживати, а празници су идеални 
за то.

Марина Бекоња, Сектор рачуновод-
ства, ЕД „Нови Сад“

- За новогодишње празнике бићу 
на Златибору са друштвом. Уз добро 
расположење, провод и скијање, про-
вешћемо те дане најбоље што можемо, 
младалачки. Божићни празник про-

вешћу са породицом, у свом родном 
граду Прибоју.

Никола Говедаровић, Сектор за 
пројектовање, Управа

- Предстојеће празнике ћу провести 
у тихој и интимној амтосфери поро-
дичног дома, уз неко добро штиво, да-
леко од стандардне еуфорије и гужве. 
Доста је било јурњаве, обавеза и ин-
формација током целе године, тако да 
је потребно сачувати ментално здра-
вље и на пар дана „побећи“ од беспо-
требних информација наметнутих од 
стране поштовалаца јефтине попу-

ларности, као и разних електронских 
уређаја преносилаца истих.

Дејан Дамјановић, Сектор за пројек-
товање, Управа

- Празнике ћу провести у кругу по-
родице и пријатеља у кућној атмосфе-
ри, уз музику и  обиље хране и пића. За 
зимовање нема довољно финансијских 
средстава, пошто већ креће уплаћи-
вање на рате за провод на мору.

Могућ је излет на Иришки Венац 
уколико дозволе временски услови, а 
као обожавалац малог фудбала плани-
рам да погледам и завршницу Дневни-
ковог турнира на СПЕНС-у. 

Славко Делић, Сектор за пројекто-
вање, Управа

- Ове године предстојеће празнике 
ћу прославити у пријатној домаћој ат-
мосфери. Ако време и финансије доз-
воле мало ћу шопинговати и отпуто-
вати  на неку планину да побегнем од 
градске гужве и  „допуним батерије“ за 
нове радне задатке који ме чекају после 
празника. 

С. Ц.

Како обележавате предстојеће 
празнике?
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ПИТАЛИ СМО ЗАПОСЛЕНЕ
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Нова година је дан када по со-
ларним и сличним календа-
рима почиње следећи кален-

дарски, датумски, циклус, односно 
то је први дан у следећој години. 

У свим културама које користе го-
дишње календаре долазак нове го-
дине се прославља као празник. У 
данашње доба, већина развијених 
земаља је прихватила рачунање вре-
мена по грегоријанском календару 
и почетак нове године рачуна од 1. 
јануара. Нова година се као празник 
слави 1. јануара и обично је то нера-
дан дан.

„ХрИСТОС СЕ рОДИ“
Божић је празник мира и љубави 

чија симболика носи универзалне по-
руке: праштање, помирење, слога и је-
динство подсећајући да треба обнови-
ти и ојачати веру и породицу.

Прослави Божића код православ-
них верника претходе Туциндан и 
Бадњи дан. Бадњи дан је добио име по 
бадњаку који се дан пред Божић сече и 
доноси у кућу. Име бадњака повезано 
је са речју „бдети“ будући да се на тај 
дан бдело чекајући Исусово рођење. 

На сам Бадњи дан устаје се рано, 
а жене праве божићни ручак, спре-
мају дом и немрсну храну за вечеру, 
будући да се на Бадњак пости. Након 
вечере одлази се на литургију, по-
ноћку, на којој се дочекује Божић.

Стари обичај је био да се на дан 
пре Божића унесу три велика пања 
која симболизују Свету тројицу и 
поставе поред огњишта. Из њихове 
ватре палиле су се свеће, а често би 
се у ватру у којој су ти пањеви го-
рели додао део гозбе и пића. Њихо-
ва ватра требало је да донесе мир и 
добро укућанима. Бадњаком се на-
зивао и само један велики пањ или 
пак велика зелена грана која се об-
ично прислањала уза зид дома. Кад 

би отац породице уносио бадњак, 
честитао би укућанима. 

У кућу је обично отац породице 
уносио и сламу која би била распрос-
трта по поду, симболизујући тако 
Исусово рођење у штали. Слама би 
се поставила и под столом уз певање 
божићних песама. 

БОЖИЋНО ДрвЦЕ
Премда је кићење божићног дрвца 

стар обичај, у неким крајевима он није 
био раширен све до средине 19. века, 
када је распрострањен углавном под 
утицајем немачке традиције и прос-
торно-политичких додира. Без обзи-
ра на то што кићење дрвца није било 
раширено, домови су се пре на Бадњак 
китили цвећем и плодовима, а посеб-
но зеленилом, а то су најчешће чинила 
деца. Испрва су се китила белогорична 
стабла, а после зимзелена, и то воћем, 
најчешће јабукама, али и шљивама, 
крушкама те разним посластицама 
и украсима направљеним од папира, 
најчешће ланцима и разним нитима. 
Испод дрвца редовно су се стављале 
јаслице, направљене најчешће од дрве-
та. На почетку су биле само у црквама.

БОЖИЋНИ КОЛАЧ
Чесница се сматра изузетно важним 

обредним колачем. Прави се од белог 

брашна, са водом и машћу, без квасца. 
Чесница се меси првог дана Божића 
кад зазвони прво звоно у цркви или 
између јутрења и достојна. Сам назив 
је занимљив зато што потиче од речи 
„чест“, „део“, „срећа“, јер се ломи на 
делове, према броју укућана. Чесни-
ца симболизује рођење младог Христа 
када су га даровали пастири.

На Божић хришћани иду на богослу-
жења. Православни иду на јутрење и 
Литургију, причешћују се, а затим до-
лазе кући где је спремљена богата тр-
пеза. Тог дана празнују у свом дому са 
положајником.

Католици су често одлазили на три 
литургије, за почетак на поноћку на 
сам Бадњак на којој би се дочекао Бо-
жић, затим на ранојутарњу литургију 
зорницу, тзв. малу литургију где се 
обично причешћивало, а на полдани-
цу или велу мису одлазило се по дану. 

Жене су дан пре припремиле бо-
гати божићни јеловник, а ручак је 
био свечан и богат па је за столом 
окупљао целу породицу. Јело се 
воће, поврће, месо, разне печени-
це, хлеб, хладетина, пецива и бројна 
друга јела.

После ручка одлази се код родбине 
и пријатеља, а потом и код осталих 
комшија и пријатеља. )

ДAрОДАвЦИ
Божићни обичај  је да се људи међу-

собно дарују. Често су поклони припи-
сани лику званом Деда мраз или Деда 
божићњак (Божић Бата) или пак Свети 
Никола. У доста земаља се свети Нико-
ла и Деда Божићњак / Мраз доживља-
вају као две различите особе, као што 
је то рецимо у државама на Балкану где 
је празник (породична слава у Србији 
- Никољдан) Светог Николе 19. децем-
бра празник када деца налазе поклоне 
у својим чизмама.

Приредила: М. Ја.

ВРЕМЕ ДАРОВАЊА И ДОБРОГ РАСПОЛОЖЕЊА

Време је најрадоснијих празника у години. Нова година и Божић су дани даривања, 
свечаног расположења и време када се обично окупи породица и сретну пријатељи. 
То је време када се завршава једна година и почиње друга, нова, за коју се увек 
мисли да ће бити боља од претходне

Празници оптимизма 
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П ословна зграда Елкетро-
војводине у Новом Саду, 
видљива готово из свих 

делова града и ове године за-
блистала у пуном сјају. Ова де-
корација употпуњује целокупну 
свечану атмосферу која влада у 
целом граду и чини нераскиди-
ву целину како са онима који су 
у згради, тако и са целокупним 
амбијентом града. Она ће бити 
место где ће запослени имати 
прилику да честитају својим ко-

легама долазак наредне пословне 
године.

И овог пута новогодишњи праз-
ници у Елелктровојводини дочекују 
се пре свега радно али и свечано. За 
све који буду празнике обележава-
ли радно, биће приређена скромна  
окупљања, како у Управи тако и у 
огранцима.

У сарадњи са „Одржавањем и услу-
гама“ Кабинет директора Друштва и 
ове године побринуо се да сваки сп-
рат пословне зграде Електровојводи-

не буде окићен јелком, што је некако 
декорација која и приличи послов-
ним просторијама.

Како је најављено, за децу запосле-
них и ове године припремљени су 
новогодишњи пакетићи, а у Новом 
Саду организована је и представа за 
наше најмлађе.

Надамо се да је празнична атмос-
фера у пословној згради препозна-
тљива, чиме запослени окружењу 
честитају Нову 2014. годину.

М. Ја.

ПРЕДПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Ближе се новогодишњи и божићни празници. Многи ките јелку већ са првим 
данима децембра како би у празничној атмосфери могли да уживају што дуже. 
Електровојводина је, као и сваке године тај свечани, радни и пригодни задатак 
завршила на време, а ове године пословна зграда у Новом Саду биће место где ће 
запослени имати прилику да честитају својим колегама долазак наредне пословне 
године 

У духу радости и наде
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Пословна зграда Електровојводине у свечаном руху




