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Без опуштања
Стигла нам је и 2014. Празници и славља су иза нас. Вре-

мена за опуштање нема. Сада је важно све добро исплани-
рати шта ће се радити наредних месеци и шта су нам при-
оритети. А свакако основни приоритет је да се обезбеди 
поуздано и квалитетно снабдевање купаца електричном 
енергијом. Верујемо да током остатка зимског периода мо-
жемо бити мирни, а и временске прилике, бар до сада, иду 
нам на руку. За зиму смо се спремили добро, ремонти су до-
бро урађени и ако се не деси нешто непредвиђено, рачунамо 
да ћемо је успешно пребродити.

На крају прошле године, из Електровојводине стижу, за-
иста, одличне вести. Погонска спремност система је на ви-
соком нивоу и далеко најбоља у Електропривреди Србије. 
Све интерне анализе показују да ће Електровојводина про-
теклу пословну годину завршити успешно са  исказаном  
добити од око 750 милиона динара. Губици због неовлашће-
ног коришћења електричне енергије смањени су за 175 ми-
лиона динара, што је око 20% уштеде, а директору Друштва 
Срђану Кружевићу је уручено престижно признање „Капе-
тан Миша Анастасијевић“ као најбољем менаџеру у јавном 
предузетништву Јужнобачког округа за 2013. годину.

Према првим параметрима и План инвестиција за 2013. 
годину биће реализован скоро у целости. На инвестиције 
у прошлој години утрошено је 1,6 милијарди динара, а на 
одржавање 1,4 милијарде динара. Наплата потраживања 
у првих шест месеци, до када је наплату вршила Електро-
војводина, такође је била стопроцентна. 

Оно што Електровојводину чека ове године јесте да из-
гради неколико електроенергетских објеката, као и да обез-
беди стабилно напајање електричном енергијом гасовод 
„Јужни ток“. Примарни послови и у овој години су и бри-
га о расположивим ресурсима и ефикасност пословања, на-
стојање да се оствари позитиван пословни резултат, брига о 
запосленима, искорењивање злоупотреба у пословању, мо-
дернизација пословања на свим нивоима, али и стална бри-
га за заштиту људских живота.

Из ЕПС-а су стигле и најаве озбиљних реформи у овој го-
дини са основним циљем да ЕПС постане профитабилан. 
Усвајање Статута ЕПС-а, као најважнијег акта у предузећу, 
означен је као почетак нове ере у функционисању ЕПС-а. А 
поред отварања тржишта на средњем напону, ЕПС очекује 
наставак реформисања и друге промене које подразумева 
процес корпоративизације. Такође, најављено је и да ЕПС 
у првом кварталу ове године треба да постане акционарско 
друштво.

Крај протекле године је свакако било време да се подву-
че црта и да се сви пресаберемо и видимо шта нам је чини-
ти. Запослени у Електровојводини спремни су да се носе са 
свим изазовима. Стога, нема опуштања!

Мирко Шијан
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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЕПС  

Прва, конститутивна седница 
Надзорног одбора Јавног преду-
зећа „Електропривреда Србије“ 

одржана је 23. децембра. На седници су 
усвојени Пословник о раду НО, пред-
лог статута ЈП ЕПС и одлука о привре-
меном финансирању у првом кварталу 
2014. године. Седници НО присуство-
вали су проф. др Зорана Михајловић, 
министар енергетике, развоја и заш-
тите животне средине, мр Александар 
Обрадовић, в.д. генералног директора 
ЕПС-а, Животије Јовановић, заменик 
генералног директора ЕПС-а, члано-
ви пословодства ЕПС-а као и Милан 
Ђорђевић, председник Синдиката рад-
ника „Електропривреде Србије“. 

После усвајања предлога статута 
ЕПС-а, овај документ биће разматран 
у Министарству енергетике, а потом ће  
коначну одлуку о усвајању донети Вла-
да Србије. 

- Усвајање статута, најважнијeг акта 
у предузећу, означиће почетак нове ере 
у функционисању ЕПС-а. Поред отва-
рања тржишта на средњем напону, ЕПС 
очекује наставак реформисања и друге 
промене које подразумева процес кор-
поративизације - истакла је Михајло-
вић. - До краја првог квартала 2014. 
године ЕПС би требало да постане ак-
ционарско друштво.

Председник Надзорног одбора ЕПС-а 
др Аца Марковић казао је да ће ЕПС на 
основу новог статута прећи на упра-
вљање на два нивоа: Надзорни одбор 

и Одбор директора са седам чланова 
којима председава генерални директор, 
као осми члан, што је у складу са Зако-
ном о јавним предузећима. 

Вршилац дужности генералног ди-
ректора ЕПС-а мр Александар Обра-
довић казао је да би статут требало да 
постави основе за корпоративизацију 
и нову пирамиду управљања и одго-
ворности у којој Надзорни одбор неће 
моћи да се користи као „покривач” за 
неефикасност.

- Корпоративне функције као што 
су финансије, људски ресурси, правна 
служба, информационе службе, набав-
ке, односи с јавношћу биће дефинисане 
на нивоу корпорације - казао је Обрадо-
вић. - Нови статут омогућиће транспа-
рентнији рад ЕПС-а, а акценат ће бити 

на продуктивности и мерењу одговор-
ности и успешности пословодства.

Решењем Владе Србије од 11. децем-
бра 2013. године именовани су пред-
седник и чланови Надзорног одбора ЈП 
ЕПС. За председника Надзорног одбора 
изабран је др Аца Марковић, а за чла-
нове Александар Трифуновић, Дејан 
Трифуновић, Јелена Матејић (кao не-
зависан члан) и Александар Јокић, кao 
представник запослених. 

Надзорни одбор ЈП ЕПС именован 
је у складу са Законом о јавним преду-
зећима и на основу Одлуке о усклађи-
вању пословања Јавног предузећа за 
производњу, дистрибуцију и трговину 
електричном енергијом са Законом о 
јавним предузећима. 

Приредио: М. Ш.

Наставак реформи у 2014.

Пројекат имплементације САП ре-
шења у ЈП ЕПС ушао је крајем 
2013. године у завршницу и оба-

вљене су све припреме за његову примену 
од почетка  2014. Пројектни тим, саста-
вљен од представника дирекција ЕПС и 
САП консултаната, радио је на дизајну 
решења, бројним симулацијама и тес-
тирањима, као и на припреми података 

који се преносе из постојећих система у 
САП. Укупни резултат је да ће процеси у 
финансијама, набавци, контроли, инвес-
тицијама и магацинском пословању у ЈП 
ЕПС и „ЕПС Снабдевању“ бити подржа-
ни САП решењем. Такође, финансијска 
консолидација читавог ЕПС-а радиће се 
уз примену алата за планирање и консо-
лидацију САП БПЦ (SAP Business and 

Consolidation).Унапређење пословања уз 
примену нових технологија представља 
једну од стратешких одредница у мо-
дернизацији и корпоративизацији чи-
тавог система, као и одговор на тржиш-
не захтеве који се постављају пред ЕПС. 
Пројекат имплементације САП решења 
управо је корак у том правцу.

Приредио: М. Ш.

ЗАВРШЕНЕ ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПлЕМЕНТАЦИЈу САП-А

САП од Нове године

Прва седница Надзорног одбора ЕПС-а
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ДИРЕКТОР ЕлЕКТРОВОЈВОДИНЕ СРЂАН КРуЖЕВИЋ НАЈБОЉИ МЕНАЏЕР у ЈАВНОМ ПРЕДуЗЕТНИШТВу

Директор Друштва Срђан Круже-
вић, добитник је признања „Капе-
тан Миша Анастасијевић“ као нај-

бољи менаџер у јавном предузетништву 
Јужнобачког округа за 2013. годину. Награ-
де су додељене у 21 категорији истакнутим 
актерима привредног, јавног, друштвеног 
и културног живота Јужнобачког окру-
га за остварене резултате у афирмацији 
предузетничке културе и стваралаштва. У 
име свих награђених захвалио се директор 
Електровојводине Срђан Кружевић:

− Наш императив је да стварамо и гра-
димо, да у овој заиста тешкој ситуацији 
привредне климе с којом смо се сусре-
ли у 2013. години покушамо да отвори-
мо што више радних места, да задржимо 
што више наше деце да живе и раде ту 
где су рођени и да ту стичу породицу – 
истакао је Кружевић.

Признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ у оквиру пројекта „Пут ка врху“ 
једно је од најугледнијих друштвених 
признања у Србији, установљено 2000. 

године, а састоји се од Повеље и златни-
ка са ликом великог српског трговца и 
добротвора Мише Анастасијевића. Од-
луку о добитницима донео је жири на 
челу са професором Радованом Пејано-
вићем, проректором Универзитета у Но-
вом Саду, а којег чине и истакнути при-
вредници, новинари и професори.

− Овакве манифестације имају више-
струку улогу и поруку. Прво, не про-

сечност, не осредњост, већ изврсност, 
успешност и квалитет су пут ка врху 
и конкурентности. Друго, не бавити 
се само губиташима већ се бавити ус-
пешнима, најбољима, најспособнијима, 
онаквима какви су наши данашњи до-
битници овог признања – рекао је у свом 
обраћању професор Пејановић, председ-
ник жирија.

А. Ж.

а
К

ТУЕЛ
Н

Оу Свечаној сали Матице српске додељена престижна признања “Капетан Миша 
Анастасијевић”

Добитници признања „Капетан Миша Анастасијевић“

Признање за успешне

Последњег дана прошле године 
у новосадском насељу Сајлово, 
троје малишана Синишу, Ми-

лицу и Марка који живе у неусловној, 
скромној и мрачној кући, посетили су 
градоначелник Новог Сада Милош Ву-
чевић, директор ПД „Електровојводи-
на“ Срђан Кружевић и директор ЕД 
„Нови Сад“ Бојан Атлагић. О троје деце 

која похађају основну школу, без ос-
новних хигијенских услова, воде, струје 
и основних средстава за живот, брину 
њихови бака и дека. Поред тога старају 
се и о болесној мајци. Социјална при-
мања и пензијa нису довољни за потре-
бе школовања. Основни је проблем то 
што немају новца да уведу струју која 
би им у многоме олакшала свакодневи-
цу.

– И Град и предузећа у Новом Саду ис-
казали су спремност да помогну овој по-
родици колико је то могуће у најкраћем 
року. Желео бих да се захвалим директо-
рима Кружевићу и Атлагићу, Градској ор-
ганизацији Црвеног крста, али и медији-
ма јер сам управо тим путем сазнао за 
ову породицу. Наша је обавеза да водимо 
рачуна о сваком човеку. Најважније је да 

ово троје деце има иоле нормалне услове 
за живот - рекао је градоначелник Ми-
лош Вучевић. Директор Електровојво-
дине Срђан Кружевић је истакао да ће 
до средине јануара технички спровести 
све оно што је потребно да ова породица 
добије електричну енергију. Све трош-
кове сносиће Електровојводина. Како је 
најављено, контактираће се директори 
„Водовода и канализације“ и „Завода за 
изградњу града“ како би се решило пи-
тање водоснабдевања  и комуналног оп-
ремања овог дела Града.

Директор Кружевић малишанима је 
уручио новогодишње пакетиће, а та-
кође уручени су и пакети помоћи које 
је обезбедила градска организација Цр-
веног крста. 

М. К.

ПОМОЋ СОЦИЈАлНО уГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА 

Троје деце која живе у скромним животним условима ускоро очекује топли дом у којем ће 
уместо уз свећу учити у добро осветљеним просторијама

Струја и вода за малишане
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на подручју Електровојводине већ 
десетак година  прате се показа-
тељи квалитета испоруке елек-

тричне енергије. Пет година се прати по 
новој методологији устројеној на целом 
подручју ЕПС-а. Успостављањем тр-
жишта електричне енергије на подручју 
Србије,  формирањем јавног снабде-
вача електричне енергије, пет опрета-
ора дистрибутивног система (ОДС), 
доношењем новог Закона о енергети-
ци односно методологије о испоруци 
електричне енергије, значај показатеља 
квалитета испоруке елетричне енергије 
је повећан. 

- На побољшање квалиета испору-
ке утичемо добрим планирањем извр-
шења ремоната свих напонских нивоа, 
добрим планирањем утрошка финан-
сијских средстава, професионалним 
извршењем радних  задатака, приме-
ном свих мера безбедности приликом 
извршења радних задатака – истиче 
Павел Зима, директор Дирекције за уп-
рављање.

Редовним одржавањем електроенер-
гетске мреже и објеката (ЕЕС) поузда-
ност испоруке електричне енергије се 
повећава. Последњих година се у одр-

жавање ЕЕС улаже 1,1 до 1,3 милијар-
ди динара. Степен извршења ремоната 
сваке године је врло висок, а посебно 
2013.године, практично степен реали-
зације ремоната је 100 %( 110kV, 35 kV 
i 20 kV 100%, 0,4 kV 90%). Такав степен 
реализације давно нисмо извршили.
Степен реализације финансијских сред-
става је 100 %. 

Осим добре реализације ремоната 
ЕЕС значајна инвестициона улагања су у 
реконструкцију постојећих  и изградњу 
нових објеката свих напонских нивоа, 
чиме се повећава поузданост  рада мре-
же и електроенергетских објеката. Фи-
нансијска средства за ове намене крећу 
се на нивоу улагања за ремонте. Кроз 
инвестиције се врши модернизација 

управљања и информатичке и радио 
комуникације. Оваквим приступом до-
шли смо до најбољих показатеља.

Број испада се смањио у односу на 
претходне три године, од 5061. у 2010. 
години на 2336. SAIDI са 540 на 238, 
SAIFI са 8 на 4,2 а неиспоручена елек-
трична енергија са 8875,8. на 3366 MWh. 
Ово су значајни помаци у подизању 
квалтета испоруке електричне енергије. 
Ове године се очекују значајна улагања 
у ЕЕО кроз одржавање електроенер-
гетске мреже. Очекујемо значајна ин-
вестициона улагања у ЕЕО и модери-
зацију, која ће имати значајан утицај 
на повећање квалтета испоруке елек-
тричне енергије. Анализом паказатеља 
квалитета испоруке по напонским ни-
воима, дошло се до закључка да највећи 
утицај има средњенапонска мрежа, у 
коју 2014. и наредних година треба нај-
више улагати (замена изолатора, за-
мена 20 kV кабловских деоница старе 
конструкције, аутоматизација). На овај 
начин ћемо побољшали квалитет испо-
ручене електричне енергије. 

- Од почетка ове године на тржишту 
електричне енергију су сви купци на 
средњем напону, а очекује се да се на тр-
жишту електричне енергије појаве и ку-
пци на ниском напону. Повећање ква-
литета испоруке електричне енергије 
сада добија на значају јер је Оператор 
дистрибутивног система  одговоран за 
овај део. Сви купци ће од нас захтевати 
добро планирање, односно у овој годи-
ни почећемо са систематским праћењем 
и квалитета испоруке и планираних ис-
кључења мреже и постројења, а ово за-
хтева још квалитетније планирање ис-
кључења купаца – каже, на крају, Зима.

М. Ш. 

Степен реализације одржавања по напонским нивоима најбољи у протеклих 
неколико година. Показатељи поузданости такође најбољи до сада  

Повећана поузданост испоруке 

Павел Зима, директор Дирекције за управљање



БРОЈ 488   ЈАнуАР 2014 7 

Први овогодишњи састанак Из-
вршног одбора директора, одр-
жан половином јануара, био је 

посвећен ретроспективи рада и анали-
зи реализованих послова као и конкрет-
ним захтевима за остваривање планова 
у предстојећем, динамичном периоду.

У уводном делу састанка, директор 
Електровојводине, Срђан Кружевић, на-
поменуо је да је почетак године време 
када треба планирати предстојеће задат-
ке. Пошто још није донет Годишњи план 
пословања (ГПП), у наредном тромесеч-
ном периоду, док је на снази привремено 
финансирање, биће само оквирно пред-
ложен обим делатности а праве потребе 
ће бити кориговане у ходу.

О текућим активностима из домена 
техничког сектора говорио је Срето Па-
лалић, директор извршне функције за 
технички систем. Он је истакао да су ак-
тивности које су се током протекле го-
дине изузетно добро остваривале, успо-
равао ребаланс буџета, јер је стигао тек 
пред крај планираног периода, а дирек-
торима огранака препоручено је да више 
пажње посвете планирању без обзира на 
недостатак ГПП-а, јер ће рокови за њи-
хову реализацију бити знатно скраћени. 
Ово се посебно односи на инвестиције у 
току. Технички сектор тренутно ради на 
препознавању и имплементацији обаве-
за Оператора дистрибутивног система у 
подршци тржишту електричне енергије 
(ЕЕ). Као један од важних циљева истак-
нуто је смањење губитака ЕЕ као и мо-
дернизације технологије мерења.

Директор Дирекције за управљање, 
Павел Зима, задовољан је резултатима 
рада у реализацији одржавања проте-
кле године. Када је реч о редовном и ин-
вестиционом одржавању на нивоу Елек-
тровојводинe, евидентно је побољшање 
поузданости ЕЕО. То се може рећи и за 
квалитет испоруке ЕЕ јер је број прекида 
у односу на 2010. годину преполовљен. 
Знатни помаци учињени су и у броју ис-
пада  по купцу чији је број у односу на 
прошлу годину двоструко мањи. Према 
мишљењу Зиме, за постизање још бољих 
резултата, треба уложити више средста-

ва на одржавање и реконструкцију СН 
мреже као и на даљинско управљање.

О реализацији Плана инвестици-
ја у прошлој години као и о задацима у 
предстојећим месецима, говорио је мр 
Милорад Шарић, директор Дирекције за 
планирање и инвестиције. Нагласио је да 
су сви велики послови зацртани у 2013. 
години и остварени. Последњи квар-
тал прошле године био је посвећен из-
мештању мерних места а дистрибуције 
су за овај посао добиле значајна средства 
па се интензивирање посла очекује већ 
почетком фебруара. Остаје проблем ин-
вестиција у току које би што пре требало 
да буду затворене.

Као једна од важних тема наметну-
ли су се и резултати наплате у прошлој 
години као и тежишне активности за 
подршку на тржишту, о чему је говорио 
мр Бранислав Радовић, директор Дирек-
ције за трговину електричне енергије. 
Сагледавајући рад и резултате протекле 
године, а припремајући се за излазак на 
тржиште ЕЕ, излагање је фокусирао на 
анализу наплате у 2013. години, тежиш-
ним активностима за подршку тржишту 
ЕЕ и на пословима који чекају ОДС. 

Може се рећи да је Електровојводина 
током целе прошле године задржала во-
дећу позицију у наплати ЕЕ, а у томе је 
није омело ни оснивање ПД „ЕПС Снаб-
девање“.

Када је пак реч о реализацији Плана 
набавки за 2013. годину и изради Пла-
на набавки за предстојећи период, Бран-
ко Ратковић, директор Центра за јавне 
набавке, истакао је податак да је иско-
ришћен велики део од планираних 9 ми-
лијарди и 876 милиона динара, колико 
је била процењена вредност уговора. С 
тим у вези скренута је пажња директо-
рима пословно техничког система да је 
неопходно да постоје средњорочни пла-
нови и финансијске пројекције које ће 
их пратити.

Своје задовољство о стању безбед-
ности и здравља на раду у Електро-
војводини и огранцима, истакао је Си-
ниша Пушкар, директор Дирекције за 
корпоративне послове. И овде су пока-
затељи били за похвалу, јер је констато-
вано да је смањен број тешких повреда, 
а оне са смртним исходом су на срећу 
изостале.

М. Јо.

САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА М
ЕН
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Т

Састанак Извршног одбора директора

Успешна пословна година
на основу прелиминарних и коначних података, прошла пословна година била  
изузетно успешна. Посебно се истичу резултати у наплати потрошње ЕЕ, поузданости 
испоруке електричне енергије, реализацији плана набавки и инвестиција а знатно  
побољшана и безбедност запослених на радном месту
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на скупу који је 18. децембра одр-
жан у Великој сали Скупштине 
Војводине, поред представника 

Покрајинског секретаријата за енер-
гетику и минералне сировине, при-
суствовали су и представници Аген-
ције за енергетику Републике Србије, 
ЕПС-а и Електровојводине.

Радна група за имплементацију За-
кона о ефикасном коришћењу енер-
гије, која делује у оквиру надлежног 
војвођанског секретаријата, имала је 
за циљ да благовремено предузме нео-
пходне мере и активности како би за-
конске одредбе  као обавеза локалних 
самоуправа, буџетских и других ко-
рисника биле ефикасно спроведене.

С тим у вези у уводној речи покрајин-
ске секретарке за енергетику и мине-
ралне сировине, Наташе Павићевић 
Бајић, истакнуто је да ће буџетске уста-
нове убудуће морати да расписују јавне 
набавке и тако уговарају и јасно дефи-
нишу колико су потрошиле електричне 
енергије што ће значити и неку врсту 
контроле и смањити злоупотребе.

Присутнима се обратио и координа-
тор Радне групе ЕПС-а за имплемента-
цију Закона о ефикасном коришћењу 
енергије, Драгослав Добросављевић, 
говорећи  о покретању енергетског 
менаџмента као врло комплексном 
поступку за који још не постоји за-
конска форма. Правилником, који ће 
изаћи почетком пролећа ове године, 
биће јасно дефинисани задаци у овој 
области као и шта се очекује од људи 
који ће водити енергетску политику у 
локалним самоуправама. 

Највише пажње на скупу у Скупш-
тини Војводине, привукло је излагање 
члана Савета Агенције за енергетику 
Републике Србије, Љиљане Хаџиба-
бић. Актуелна тема о либерализацији 
тржишта ЕЕ на средњем напону од 1. 
јануара 2014. године, према њеним ре-
чима, обухвата дерегулацију, регула-
цију и слободно тржиште. Створен је 
правни оквир за функционисање тр-
жишта за учеснике који су балансно 

одговорни. Истакнуто је да ће купци 
добијати електричну енергију само од 
снабдевача на чију су мрежу прикљу-
чени, а за квалитет ЕЕ одговара Опе-
ратор дистрибутивног система. Такође 
је наглашено да ће потрошачи плаћа-
ти утрошену енергију, балансирање 
система  и услугу оператора пренос-
ног и дистрибутивног система као и 
подстицај за коришћење обновљивих 
извора енергије. Сва предузећа која 
послују са приходом већим од 10 ми-
лиона евра дужна су да изаберу снаб-
девача струјом, а за сада у републичкој 
Агенцији за енергетику регистровано 
је седамдесетак снабдевача од којих је 
37 балансно одговорних. Упозорено је 
да ће купци који у одређеном закон-
ском року не изаберу снабдевача ЕЕ 
бити принуђени да пређу на резервно 
снабдевање које траје 60 дана и знатно 
је скупље.

Излазак на тржиште ЕЕ и процедура 
избора снабдевача ЕЕ од стране купа-
ца на средњем напону, била је још једна 
тема о којој је говорио представник но-

воформираног ПД „ЕПС Снабдевање“, 
Звездан Ћосић. 

О праву на промену тарифа одобре-
не снаге за потребе обрачуна трошкова 
приступа систему, присутне је упознао 
директор Извршне функције за техни-
чки систем Електровојводине, Срето 
Палалић. Привредници су сазнали како 
се одређује цена приступа систему за 
дистрибуцију ЕЕ, која је њена структу-
ра, како одобрена снага утиче на рачун 
за утрошену електричну енергију и како 
се остварује право на промену тарфног 
елемента „одобрена снага“. Палалић је 
говорио и о могућности плаћања пре-
корачења одобрене снаге и то за сваки 
месец током године. Истакнуто је да је 
она чак четири пута скупља од активне 
снаге до нивоа одобрене снаге. Када је 
реч о праву на промену тарифног еле-
мента „одобрена снага “Електровојво-
дина је прописала обрасце захтева које 
је потребно попунити у наредном об-
рачунском периоду како би одобрење 
могло бити укључено у обрачун.

М. Јо.

Са састанка у Скупштини АП Војводине

Недоумице решавати у ходу
Примена Закона о  ефикасном коришћењу  енергије као и нови услови и начин 
куповине електричне енергије у складу са Законом о енергетици, биле теме о 
којима су бројни војвођански привредници расправљали са представницима 
надлежних републичких и покрајинских власти
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Енергософт А. Д. информатичког 
инжењеринга Нови Сад, доказано 
је име на ICT тржишту Србије и 

региона. Овај бивши део Електровојво-
дине и садашњи њен респектабилни 
пословни партнер је, 2. децембра 2013, 
навршио 21 годину постојања и успеш-
ног пословања. Прошло је шест година 
од момента приватизације,  а тек нешто 
више од шест месеци како је „Енерго-
софт“ добио новог власника. Ово нам 
прича дипломирани електроинжењер 
Ђуро Видовић, руководилац Функцио-
налног тима за пласман. 

- За последњих шест месеци, није 
било никаквих глобалних промена 
пословања. Започети пројекти наста-
вили су, несметано, да се реализују, а 
у односу на претходни период, плани-
ра се  и  ради повећаним интензите-
том, услед очекиваног повећања оби-
ма посла. Од предузетих значајнијих 
текућих послова у области пројекто-
вања софтвера, за потребе Електро-
војводине, можемо са задовољстсвом 
констатовати, да се успешно приводи 
крају пројекат проширења софтвер-
ске подршке програмском пакету 
“PELVUG” за послове трговине елек-
тричном енергијом. У Привредном 
друштву „Термоелектране Никола Те-
сла“ доо Обреновац, такође из систе-
ма ЈП ЕПС-а, успешно  је завршен ви-
шегодишњи пројекат имплементације 
SPA PLUS ERP система, а покренут је 

и процес набавке услуге његовог одр-
жавања. Половином новембра 2013. 
године обновљен је и уговор о одр-
жавању система пословних аплика-
ција за потребе ПД “Југоисток” доо из 
Ниша, који је већ деценију у успешној 
употреби код тог корисника. Што се 
тиче SAP-а, најсавременије, светске, 
пословне праксе, крајем новембра је 
Електровојводина донела одлуку о из-
бору Енергософтове понуде SAP ERP 
система у процесу јавне набавке ин-
тегралног пословно-информационог 
система. Потписивање уговора и по-

четак реализације овог пројекта оче-
кује се већ током друге декаде децем-
бра. Успешно је завршен и пројекат  
имплементације и адаптације SAP ре-
шења – ERP плус модула, у ЕМС-у, а у 
току је и пројекат тамошње реализа-
ције SAP обука. Из неколико наведе-
них примера може се констатовати да 
се очекивано повећање обима посло-
вања Енергософта полако, али сигур-
но остварује – истиче Ђуро Видовић.

- У наредном периоду, упоредо са 
повећањем обима, ”Енергософт” пла-
нира рад и на даљем унапређењу орга-
низације пословања, а све у циљу по-
већања ефективности и ефикасности 
у реализацији планираних циљева. 
”Енергософт” би тиме конкуренцији 
јасно дао до знања да поседује енер-
гију и кадрове за борбу на тржишту, 
које у области информатичког ин-
жењеринга зна да буде немилосрдно. 
У том циљу, већ је постигнут значајан 
напредак где је поред давно импле-
ментираног система квалитета ISO 
9001:2008, уведен и систем безбед-
ности информација у складу са међу-
народно признатим стандардом ISO 
27001:2005. Дакле,”Енергософт” је 
спреман да се ухвати у коштац са свим 
изазовима које данас здрава и лојална 
конкуренција захтева. 

М. Ч.

ЕНЕРГОСОФТ  А. Д. ИНФОРМАТИЧКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА НОВИ САД П
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Ђуро Видовић, руководилац Функционалног тима за пласман

Повећање обима пословања
Поседујемо енергију и кадрове за борбу на тржишту које у овој области зна да буде 
немилосрдно, каже Ђуро Видовић, руководилац Функционалног тима за пласман

Радни тим „Енергософт“ а. д. Нови Сад
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Током децембра 2013. године ситу-
ација у систему Електровојводине 
је била стабилна и није било огра-

ничења у испоруци електричне енер-
гије. Хидролошка ситуација се крета-
ла у очекиваним оквирима за ово доба 
године. Дотоци река, укупно гледано, 
били су приближно на планираном ни-
воу, због чега су и производни хидро-
капацитети радили у оквиру билансног 
режима рада. Протеклу годину каракте-
рише повећање потрошње електричне 
енергије на подручју Војводине за 2,39 
одсто, у односу на претходну. Истовре-
мено, за 1,74 одсто мање је испоручено 
електричне енергије (ЕЕ), у односу на 
билансом предвиђене количине.

Ове податке сазнајемо од  Звездана 
Крунића, главног инжењера у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма у Дирекцији за управљање Управе 
Друштва.

 БЕЗ ПРОБЛЕМА ЗА 
НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
Инжењер Крунић истиче да је 

дистрибутивни систем Електровојво-
дине  током децембра функционисао 
изузетно стабилно и да није било зна-
чајнијих испада из погона. То се, каже 
он, може закључити и из броја непла-
нираних прекида, којих је било чак три 
пута мање у односу на исти период пре-
тходне године. Од регистрованих тзв. 
погонских догађаја, он помиње неко-
лико: двадесетог децембра, у 4,45 сати, 
у ТС 220/110/35 kV „Србобран“, услед 
деловања земљоспојне и прекострујне 
заштите, из погона је испао 35 kV из-
вод „Србобран“ који напаја ТС 35/10 
kV „Србобран“. Због тога су купци са 
конзумног подручја ове трафостанице 
били без ЕЕ 128 минута, двадесет дру-
гог децембра, у 14,46 сати, деловањем 
земљоспојне заштите из погона је испа-
ло спојно поље 20 kV. Купци који се на-
пајају преко 20 kV система сабирница 
бр. 1 били су, стога, без напајања ЕЕ 65 
минута.

Двадесет седмог децембра, у 2,09 
сати, приликом покушаја крађе про-
водника који је проузроковао деловање 

земљоспојне заштите, у трафостаници 
110/20/35 kV „Нови Бечеј“ из погона је 
испао 20 kV извод Обрнута трансфор-
мација 20/35 kV, преко кога се напаја 
трафостаница 35/10 кV „Ново Мило-
шево“. Купци електричне енергије са 
конзумног подручја ове трафостанице 
су били без ЕЕ 73 минута.

ЛОПОВИ И ДАЉЕ хАРАЈУ
И током децембра 2013. на мети 

лопова су, поново, били сви делови 
дистрибутивног система Електро-
војводине, пре свега опрема из тра-
фостаница. Најчешће су на мети биле 
стубне трафостанице, где би лопови 
срушили енергетски трансформатор, 
одакле би повадили бакарне делове и 
уље или га целог однели. На њиховој 
мети биле су и: трафостанице виших 
напонских нивоа одакле су најчешће 
крали бакарне проводнике (плетени-
це за уземљење), бакарне проводнике 
са далековода, средњенапонска и нис-

конапонска (НН) кабловска мрежа, 
НН успонски водови, итд. 

У децембру  2013. године је, према 
диспечерским подацима, из система 
преузето 931 GWh, што представља 
повећање од 0,23% у односу на потро-
шњу у истом периоду претходне годи-
не, и на нивоу је билансом предвиђе-
них количина. Енергија је испоручена 
уз максималну регистровану снагу 
од 1.542 МW што је на нивоу вршне 
снаге забележену у децембру прет-
ходне године. Дистрибутивни купци 
преузели су 863 GWh, што предста-
вља смањење од 0,91%. Купци на 110 
kV напонском нивоу преузели су 68 
GWh, што је више за 17,53% у односу 
на исти период из претходне године. 
Средња дневна температура у децемб-
ру 2013. године била је 1,6оС, што је за 
1,1оС више од средње дневне темпера-
туре забележене у истом месецу прет-
ходне године.

М. Ч. 

ЕлЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТуАЦИЈА  у ДЕЦЕМБРу  2013. ГОДИНЕ

у протеклој години на подручју Војводине потрошња електричне енергије повећана 
за 2,39 одсто у односу на 2012. годину. Систем радио без проблема и за време 
децембарских празника

Испорука веома стабилна
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Звездан Крунић, главни инжењер у Сектору управљања и планирања конзума
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Одржавање електроенергетске оп-
реме је скуп техничких и адми-
нистративних мера, са циљем да 

се опрема одржи или поново „врати“ у 
стање у ком може обављати намењену 
функцију.

- Превентивна контрола подразуме-
ва периодичне визуелне провере и пре-
гледе и дијагностичка испитивања. Ви-
зуелни прегледи и провере се односе на 
испитивања основних особина апара-
та, провера функционалности, подеше-
ности и тачности, која се врше када је 
опрема која је предмет испитивања у по-
гону. Дијагностичка испитивања опреме 
представљају периодична мерења карак-
теристичних параметара електроенер-
гетских елемената. Вредности мерених 
параметара упоређене са предходно ме-
реним вредностима и вредностима до-
бијеним на фабричком, односно пријем-
ном испитивању дају слику стања у ком 
се налази опрема. Периоди испитивања 
прописани су стандардима зависно од 
врсте опреме и врсте испитивања. Ова-

ко дефинисано превентивно одржа-
вање треба да корективном одржавању 
да смернице како треба реаговати да би 
опрема и даље несметано била експло-
атисана, а само одржавање било ефикас-
није и јефтиније – истиче инжењер  Ан-
тонић.

Вишенаменски уређај CPC 100 корис-
ти се за примарно испитивање прили-
ком пуштања у рад или одржавања оп-
реме на трафостаници. Овај уређај врши 
испитивања струјног трансформатора 
(ЦТ), напонског трансформатора (ВТ) и 
енергетског трансформатора (ЕТ). Осим 
тога, користи се за испитивање контака-
та и отпорности намотаја, мерење ин-
дуктивности расипања, проверу пола-
ритета као и за испитивање примарних 
и секундарних заштитних релеја. Уз до-
датак CPTD1 врши мерења капацитета и 
фактора дисипације намотаја на СТ, ВТ 
и ЕТ као и капацитета и фактора диси-
пације проводних изолатра 110 kV.

Мерење струја цурења метал–оксид-
них одводника пренапона 110 kV врши 

се уређајем SCAR 10, који уз компенза-
цију утицаја трећег хармоника, тренут-
не температуре и радног напона даје 
лако упоредиве вредности.

АЕD 2000 је уређај за детекцију пар-
цијалних пражњења у уљно-папирној 
изолацији мерних и енергетских транс-
форматора, који ради на принципу ре-
гистровања ултра-звучних таласа који 
настају при парцијалним пражњењима.

Снимање и анализа фреквентног од-
зива (СФРА), уређајем М5400, детектује 
´´скривене´´ недостатаке енергетских 
трансформатора. На основу одзива из 
трафоа анализом је могуће детектова-
ти промену геометрије намотаја и јез-
гра енергетског трансформатора услед 
механичких сила насталих приликом 
електричних кварова или оштећења 
приликом транспорта.

Анализа растворених гасова је неза-
обилазна у овој области у току дужег 
низа година, омогућавајући откри-
вање кварова у њиховој раној фази. 
Уређај Транспорт X користи нову тех-
нологију да постигне изузетно високе 
радне стандарде и једниствену пре-
носивост, дајући мерења свих гасова 
везаних за кварове и влаге. Гасови се 
извлаче из узорка уља употребом ви-
соко стабилне методе динамичког ек-
вилибријума, а затим се мере помоћу 
инфрацрвене фотоакустичне спектро-
скопије. Транспорт X може такође да 
испитује директне узорке гаса узете 
из главе трансформатора или из Бу-
холц релеја. Динамички опсег мерења 
уређаја Транспорт X, заједно са могућ-
ношћу да нема контаминације између 
испитивања два узорка, зна и да је вео-
ма погодан и за испитивање регулаци-
оних склопки и прекидача.

- Уколико овим испитивањима дода-
мо термографију која се врши у огран-
цима може се рећи да имамо добар увид 
у стање високонапонских апарата у ТС 
110/x kV – истиче, на крају, Александар 
Антонић.

М. Ш.

ПРЕВЕНТИВНА КОНТРОлА ОПРЕМЕ у ТРАФОСТАНИЦАМА 110/ x

Вредности мерених параметара упоређене са претходно мереним вредностима и 
вредностима добијеним на фабричком, односно пријемном испитивању дају слику стања 
у ком се налази опрема. – у Електровојводини поседујемо добру опрему за дијагностичка 
испитивања на терену, каже Александар Антонић, самостални инжењер 1, Сектора 
експлоатације, Служба погонских послова

Већа поузданост рада система

Александар Антонић, самостални инжењер 1, Сектор експлоатације Управе
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ПРИЈЕМ НОВИНАРА ЈАВНИХ МЕ-
ДИЈА

У организацији Кабинета - Одељења 
за односе с јавношћу, дугогодишња 
пракса је настављена и на крају 2013. 
године. Наиме, пригодан новогодишњи 
коктел је окупио велики број новинара 
како штампаних тако и електронских 
медија. Директор Електровојводине 
Срђан Кружевић, је нагласио значај до-
бре и коректне сарадње Електровојво-
дине са јавним гласилима и изразио 
очекивања да ће се та коректна сарадња 
наставити и у наредном периоду. За по-
словање Електровојводине у 2013. годи-
ни по речима Кружевића говоре само 
чињенице, да је Електровојводина јед-
но од ретких предузеће у јавном секто-
ру које може да се похвали конкретним 
али и позитивним резултатима. 

- Ову пословну годину Електровојво-
дина је завршила са 750 милиона дина-
ра добити. Према свим параметрима и 
План инвестиција за 2013. годину реа-
лизован је са приближно 100 процената. 
Погонска спремност система је на ни-
воу средњеевропских земаља, а далеко 
најбоља у оквиру Електропривреде Ср-
бије. Познато је да у ЕПС-у имамо нај-
мање губитке електричне енергије, док 
је неовлашћено коришћење електричне 

енергије смањено - рекао је директор 
Електровојводине Срђан Кружевић.

СВЕЧАНОСТ У УПРАВИ
Запослени у Управи Друштва, 27. де-

цембра, такође су обележили насту-
пајућу 2014. годину. На почетку све-
чаности, честике за срећну и успешну 
наступајућу годину упутио је главни 
повереник синдикалне организације 

Управе Миодраг Јовин. Јовин је рекао 
да очекује да ће наредна година бити 
боља и најавио да ће се Синдикална 
организација и даље залагати да права 
запослених буду очувана, а кроз колек-
тивно преговарање и унапређена.

Присутне је поздравио, директор 
Друштва Срђан Кружевић који се пр-
венствено захвалио на сарадњи за-
послених у својој првој години у Елек-

НОВОГОДИШЊЕ СВЕЧАНОСТИ у ЕлЕКТРОВОЈВОДИНИ

У духу радости и наде
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Са пријема за новинаре

Директор Друштва Срђан Кружевић обраћа се запосленима у Управи

Предновогодишње свечаности у Електровојводини прошле у знаку позитивне 
атмосфере и очекивању добрих пословних резултата и у наредној години
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тровојводини као и пословодству које 
је по његовим речима било више него 
коректно.

 –У предходној години сам се трудио 
да будемо једна велика породица. И ову 
пословну годину успешно смо заврши-
ли са стопостотном реализацијом пла-
нова. Реално је да пословну 2013. годину 
завршимо као најуспешније предузеће у 
ЕПС-групи. Наплата је и даље најбоља, 
губици су смањени, спречено је доста 
крађа а на тај начин уштедели смо 150 
милиона динара – истако је Кружевић. 

Свим запосленима и њиховим поро-
дицама Кружевић је пожелео срећну и 
успешну 2014. годину.

СВЕЧАНО И У ОГРАНЦИМА  
У организацији Синдиката ЕД „Нови 

Сад“, поводом завршетка пословне 
2013. и наступајуће Нове 2014. године 
организована је свечаност крајем де-
цембра у ресторану „Рибарац“. Прос-
лави је присуствовао велики број за-
послених а на почетку добродошлицу 
је пожелео главни синдикални повере-
ник ЕД „Нови Сад“ Урош Бјелић. На-
кон протоколарног поздрава присут-
нима се обратио и директор Огранка 
ЕД „Нови Сад“ Бојан Атлагић који је 
нагласио да је 2013. година обележена 
систематским променама, а што се пре 
свега односило на рад ПД за дистрибу-
цију, због формирања новог ПД „ЕПС 
Снабдевања“. 

- ЕД „Нови Сад“ као највећи огранак 
у Електровојводини у протеклој годи-
ни се суочила са многим изазовима. 
Због тога се захваљујем свим запосле-
нима у Огранку који су својим радом 

и залагањем као и искуством доприне-
ли да успешно изнађемо решење за све 
проблеме са којима смо се сусретали - 
рекао је на свечаности Атлагић.

Први пут испред Синдикалне ор-
ганизације ЕД „Нови Сад“, на свеча-
ности су уручени пригодни поклони 
најбољим радницима за 2013. годину.

И у другим огранцима, према нашим 
сазнањима, на сличан начин, обележен 
је долазак Нове 2014. године.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА И 
ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ

Традиционално пред новогодишње 
и божићне празнике Електровојводи-
на дарује малишане својих запосле-

них. У организацији Синдиката Уп-
раве, у ресторану друштвене исхране 
Пословне зграде Електровојводине, 
организована је позоришна предста-
ва а Деда Мраз је допринео да ново-
годишњи пакетић буде много више 
од обичног поклона. Уз помоћ глу-
маца, Деда Мраза, прелепо украше-
не просторије и њихових најмилијих, 
малишанима је чаролија празника 
учинила да ова Нова 2014. година 
буде најлепша до сада. На њиховим 
лицима је одушевљење било очиглед-
но док се међу колегама могле чути 
само речи хвале за добро организо-
вану свечаност.

M. Ja.

Новогодишња представа за децу запослених у Управи Друштва

Предновогодишње дружење запослених у ЕД „Нови Сад“
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на седници Техничког стручног 
савета Електровојводине, одр-
жаној почетком децембра, при-

ликом анализирања губитака електри-
чне енергије, донет је план активности 
који је био усмерен на њихово смањење 
у огранцима током последњег месеца у 
прошлој години. С тим у вези истакну-
та је потреба поштовања рокова прили-
ком контроле мерних места. Потребно 
је што квалитетније очитавати мери-
ла, појачати контролу мерних места са 

стањем „0“ као и оних који нису очитани 
12 месеци. Том приликом дефинисани 
су и приоритети код откривања неовла-
шћене потрошње што обухвата контро-
лу трафо-реона са повећаним губицима, 
затим проверавање стања потрошње код 
купаца који су такође неовлашћено тро-
шили електричну енергију. Треба кон-
тролисати и потрошаче где се очитавање 
потрошње обавља отежано због непри-
ступачности мерног места или пак због 
тога што не дозвољавају монтерима да 

раде свој посао. Приликом замене мери-
ла, приоритет имају неисправна броји-
ла. Констатовано је да набавка трофаз-
них бројила није успела а ту је и проблем 
бројила која су прошла оверу у баждар-
ници а зна се да су дотрајала. Истакну-
та је и потреба да се настави измештање 
мерних места планираном динамиком.

Поред тога, уследила је исцрпна пре-
зентација новог дигиталног ТК систе-
ма Електровојводине, која подразумева 
наставак дигитализације система радио 
веза у огранцима и Управи ЕВ. У плану је 
проширење и изградња транспортне ТК 
широкопојасне мреже као и увођење но-
вих технологија за пренос података.

Још једна важна тема била је на днев-
ном реду састанка Техничког стручног 
савета, а то је предлог за нови тип опа-
сача за електромонтере за обављање по-
слова на висини. Уместо досадашњег 
опасача за радно позиционирање биће 
набављен комплетни ремени опасач, 
чиме ће и безбедност на послу са висо-
ким ризиком, бити повећана.

М. Јо.

Апстракт треба доставити на 
српском и енглеском језику и 
то у следећем формату: навести 

наслов реферата и абстракт од 300 до 
400 речи, не дуже од једне стране А4, 
без комерцијалних елемената, уз наве-
дене кључне речи. Такође је неопходно 
навести име и презиме аутора и сва-
ког коаутора реферата, са пунум нази-
вима и адресом предузећа компанија 
(институције или кућне адресе), теле-
фонима, факсовима и имеил адресама 
за контакт. За сваки реферат је обавез-
но доставити посебну пријаву. Конач-
на верзија реферата се доставља оба-

везно на српском језику а може и на 
енглеском. 

Покровитељ IX Саветовања о елек-
тродистрибутивним мрежама Србије, 
са регионалним учешћем је CIRED – 
међународна конференција за елек-
тродистрибуцију. Национални коми-
тет CIRED Србије је професионална и 
стручна организација, посвећена раз-
мени знања и искуства у области дист-
рибуције електричне енергије. Окупља  
истакнуте стручњаке из електродис-
трибутивних организација, електро-
техничких факултета и института, 
пројектних, извођачких и производ-

них организација са територије Србије 
и региона. 

Преференцијалне теме Саве-
товања су: Електродистрибутив-
на постројења и водови, Квалитет 
електричне енергије у електродис-
трибутивним системима, Експло-
атација електродистрибутивних 
мрежа,  Заштита и управљање елек-
тродистрибутивних мрежа, Дере-
гулација, тржиште и ефикасно ко-
ришћење електричне енергије и 
Планирање и развој дистрибутив-
них мрежа. 

М. Ја.
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САСТАНАК ТЕХНИЧКОГ СТРуЧНОГ САВЕТА ЕВ

Технички стручни савет ЕВ анализирао губитке електричне енергије, расправљао о 
новом дигиталном ТК систему ЕВ, а представњен је и комплетни заштитни ремени 
опасач за електромонтере намењен безбедном обављању посла на висини

Довољно новца за одржавање

Ix САВЕТОВАЊЕ О ЕлЕКTРОДИСТРИБуТИВНИМ МРЕЖАМА СРБИЈЕ

Позив за писање реферата
у Врњачкој Бањи од 22 – 26. септембра 2014. године одржаће се IX Саветовање о 
електродистрибутивним мрежама Србије. Рок за пријаву реферата и доставу апстракта је 
24. јануар 2014. а комплетног текста до 4. априла 2014. године

Заштита и безбедност запослених је приоритет
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Представници Синдиката Друштва 
истичу да ће у овој години имати 
пуне руке посла. 

- Сматрамо да Електровојводина 
треба да остане један од пет оператора 
дистрибутивног система како би очу-
вали све оно што су генерације радни-
ка пре нас стварале у овом предузећу 
и што ће, надамо се, поколења наста-
вити. Поред борбе за очување статуса, 
очекује нас и корпоративизација ЕПС-а 
која је, истина, у најави до краја марта. 
Зато се морамо потрудити да сви за-
послени у Електровојводини не осете 
значајно организационе промене које 
су неминовне али не морају да буду и 
штетне по запослене – каже заменик 
председника Синдикалне организације 
Електровојводине, Дарко Јеленковић.

Не смеју се заборавити ни колеге које 
су прешле или ће тек засновати радни 
однос у новооснованом ПД „ЕПС Снаб-
девање“. Њихов статус сигурно неће 
бити лошији од оног који су имали  у 
Електровојводини. У прилог томе је и 
споразум који ће наредних дана бити 
верификован а значиће гаранцију за све 
оно за шта се Синдикат Електровојво-
дине залагао претходних месеци.

- Остале активности Синдикалне ор-
ганизације усмерене су на задатке који 
су нас заокупљали и претходне године, 
а то је праћење и реализација Колек-
тивног уговора. У том смислу, пре све-
га, настојаћемо да очувамо достигнути 
ниво зарада запослених. Затим следи 
остваривање Програма превенције рад-
не инвалидности, рекреације и рехаби-
литације, где ће бити унете мање измене. 
А посебан нагласак је на ефикаснијем 
раду Фонда солидарности – објаснио 
нам је Јеленковић, који је и председник 
Комисије Фонда. Сумирајући резултате 
рада након годину дана, он сматра да је 
то најбоља тековина која је проистекла 
из овог и претходних Колективних уго-
вора.

  – Фонд солидарности омогућа-
ва свим запосленима и њиховим по-
родицама да имају ефикасну и право-

времену медицинску помоћ, што је у 
данашње време изузетно битно. У пре-
тходној години реализовали смо 232 
захтева запослених који су затражили 
медицинску помоћ. У неким случајеви-
ма су то биле мање интервенције а у не-
ким озбиљни хируршки захвати за које 
већина наших радника не би могла да 
издвоји средства из кућног буџета. Тако 
смо им омогућили да велике пробле-
ме реше што је брже могуће и врате се 
својим свакодневним радним обавеза-
ма  – тврди Јеленковић.

Но, Фонд солидарности Електро-
војводине није био у ситуацији да баш 
свима изађе у сусрет. То се обично деша-
вало код тешких обољења и захтевних 
операционих захвата за које није било 
довољно новца. У том случају Синди-
кална организација обраћа се Фонду 
солидарности радника ЕПС-а који је до 
сада, како каже Јеленковић, увек изла-
зио у сусрет. Једино је у питању да ли се 
трошкови покрију у потпуности или у 
одређеном проценту, што, опет зависи 
од расположивих средстава.

Још једна тема заокупља пажњу син-
дикалаца, а то је нови Закон о раду. 

– Предлог Закона о раду је редов-
на тема којом мора да се позабави 

сваки синдикат. Одмах да кажем да 
нам се мишљење не разликује мно-
го од  осталих синдиката. Синдикат 
ЕПС-а сматра да је овај акт изузет-
но неповољан за раднике. Посло-
давцу пружа знатно више слободе 
него претходни, сматра Јеленковић 
– Надамо се да ћемо у директним 
контактима са предлагачима Закона 
о раду успети да укажемо на делове 
Предлога овог акта који не би сме-
ли да буду усвојени – тврди Јелен-
ковић.

Синдикална организација ЕВ, на-
стојаће да и ове године афирми-
ше предлоге и сугестије Одбора за 
безбедност и здравље на раду, који 
иду у прилог заштите запослених на 
радном месту. Ово је један од нај-
битнијих задатака који морају да се 
остварују континуирано. Планиран 
је и обилазак делова СО „Електро-
војводина“, развијање и проширење 
сарадње са осталим синдикатима 
из окружења, као и организовање и 
учешће на спортским сусретима за-
послених у ЕПС-у, а неће изостати 
ни сугестије у изменама и допунама 
новог Статута синдиката ЕПС-а.

М. Јо.

СИНДИКАлНА ОРГАНИЗАЦИЈА„ЕлЕКТРОВОЈВОДИНE“ О ПлАНОВИМА у 2014. ГОДИНИ

Очување статуса ЕВ као једног од пет оператора дистрибутивног система у оквиру 
ЕПС-а али и прилагођавање организационим променама које носи прелазак ЕПС-а  
из привредног предузећа у акционарско друштво, приоритети су којима ће СО 
Електровојводине посветити посебну пажњу у овој години

Предстоје велики изазови

Дарко Јеленковић, заменик председника Синдикалне организације
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у Пословној згради Електро-
војводине, на Булевару осло-
бођења 100, у Новом Саду, где 

се налазе пословне просторије, у 2013. 
години најпосећенији је био Центар 
за потрошаче Електровојводине. Раз-
лог томе била су два репрограма која 
су купцима омогућила да своја дуго-
вања за електричну енергију плате на 
рате уз отпис камате.

Споразум о коначном репрограму, 
који је Електропривреда Србије по-
нудила потрошачима, потписало је 
око 70 одсто дужника, што се неможе 
рећи за оне који највише дугују за ут-
рошену електричну енергију.

Из Електровојводине на адресе ку-
паца упућено је 22.600 захтева за ре-
програмирање дуга за утрошену елек-
тричну енергију. Укупно 4.300 купаца 
је потписало репрограм и одлучило да 
своја дуговања измире на рате уз от-

пис камате. За Електровојводину је то 
укупно 172 милиона динара.  

Желели смо да представимо ис-
куство запослених на пословима скла-
пања споразума о репрограму дуга, 
али и младост која са собом носи кре-
ативност и иновативност у Сектору 
трговине електричном енергијом ЕД 
„Нови Сад“, у чијој су надлежности и 
ови послови.

Своје задовољство у раду са купци-
ма не крију и радо говоре о томе а у 
име колега више о раду у Центру и по-
словима које обавља сазнали смо од 
Петра Ћорковића, запосленог у том 
Центру. 

Радни однос у Електровојводини 
засновао је пре тачно годину дана 
и за њега колеге и купци имају само 
речи хвале. Ради на пословима рефе-
рента 1 у Центру за потрошаче „ЕД“ 
Нови Сад“ а о послу у Сектору и завр-

шетку пословне 2013. године за њега 
највећег искуства до сада говори са 
великом дозом професионалности. 

- Драго ми је што сам за ово крат-
ко време постао препознатљив како 
купцима тако и колегама у Електро-
војводини. Обављам послове рефе-
рента 1 и тренутно радим на склапању 
споразума о плаћању дуга на рате са 
великим дужницима категорије до-
маћинства, затим судским пора-
внањима као и рекламацијама. Да бих 
савладао све горе наведено, било ми 
је потребно свега неколико месеци а 
за то је заслужна колегиница Живана 
Седер која ме је обучила и оспособила 
за веома кратко време. У 2013. години 
иза себе имам положен приправнички 
испит на кога сам више него поносан 
с обзиром на то да сам морао да уло-
жим додатно време и труд поред сва-
кодневног посла – истиче Ћорковић.

Такође, Петар сматра да је 2013. го-
дина за њега највеће искуство а заслу-
ге за то приписује и колегама који су 
му били подршка и највећа мотива-
ција за све препреке са којима се су-
очавао у 2013. години. 

Постоји мноштво ситуација на које 
су запослени у Центру за потрошаче 
поносни. Задовољни су одзивом купа-
ца и бројем склопљених Споразума о 
репрограму и у 2014. години, не оче-
кују се битније промене у односу на 
2013. годину. Своју стручност, флекси-
билност и ефикасност примењиваће и 
убудуће јер је за њих, како кажу, задо-
вољство купаца пруженим услугама 
највећа сатисфакција, с обзиром на то 
да је могућност склапања Споразума 
на рате званично истекао прошле го-
дине, посла свакако не мањка. Колеге 
из Центра за потрошаче бавиће се као 
и до сада судским поравнањима, ре-
кламацијама, променом власништва и 
свему ономе што је за купце из кате-
горије домаћинства и првивреде по-
требно. 

М. Ја.

ЦЕНТАР ЗА ПОТРОШАЧЕ ЕД „НОВИ САД“, ОДРАЗ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСлОВНОСТИ

наплатна места Електровојводине са запосленима који негују кодекс 
професионалности, уз монтере који се такође придржавају основних правила 
рада са људима, представљају Електровојводину пред најширом и најважнијом 
јавношћу, пред купцима од којих зависи пословање не само Електровојводине него 
и целокупне Електропривреде Србије

Ефикасно решавање недоумица

Део радног тима у Центру за потрошаче 
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К онтакт центар Електровојво-
дине почeo je да ради априла 
2012. године и од тада гото-

во сваког месеца бележи нови мак-
сималан број позива купаца елек-
тричне енергије. Душан Јањић, шеф 
Службе Контакт центра ЕВ, каже да 
свакодневни посао почиње детаљ-
ним информисањем у вези са редов-
ним искључењима уз консултовање 
са дежурним диспечерима како би 
купцима била пренете најсвежија и 
најрелевантнија обавештења.

- У последње време примећујемо 
да новоформирано ПД „ЕПС Снаб-
девање“ нема динамику односа са 
купцима као што је имала Електро-
војводина. Ово затишје уследило је 
стога што још нису почела искљу-
чења са електромреже нередовним 
платишама. Све недоумице које 
се јављају због пријаве стања на 
бројилима пре њиховог очитавања, 
решавају се слањем електронске по-
ште на моју адресу. То се одража-
ва на брзину и квалитет у провери 
података и одговору – објашњава 
Јањић.

У Кол центру ради екипа коју чини 
петнаест младих људи. Радно време 
се одвија у две смене, свакодневно 
од 7 до 22 сата и суботом од 8 до 15 
часова. Сви оператери су прошли 
квалитетну обуку за посао који раде 
и морају бити спремни на одговор  о 
којем се одлучује у тренутку. 

- Сваког јутра пре почетка рад-
ног времена одлазим у Кол центар 
а то чиним и по завршетку радног 
дана. Слушам их и усмеравам у раз-
мишљању, а по потреби обука се 
понавља. Међусобно контактирамо 
групним мејловима јер тако у датом 
моменту обезбеђујемо информи-
сање о свим новинама у Електро-
војводини. Посебно смо усмерени 
на сарадњу са Сектором трговине 
у ЕД „Нови Сад“ и Дирекцијом за 
трговину Управе. Посао је такав да 
смо стално на опрезу, перманентно 
се усавршавамо, ништа се не пре-

пушта случају нити подлеже рутини 
-  каже Душан Јањић.

Као илустрација служи податак да 
је тренутни максимум забележених 
позива остварен 1. августа 2013. годи-
не када је одговорено на 1040 позива у 
току дана, или на 69 питања у минути. 
Највеће оптерећење смене оператера 
у току једног сата забележено је ујутру 
2. августа 2013. године између 08 и 
09 часова и износи 180 позива. Било 
је то време када је купцима електри-
чне енергије требало објаснити нови 
принцип рада због формирања ПД 
„ЕПС Снабдевање“ и образложити им 
зашто су у то време почели да добијају 
два одвојена рачуна за плаћање утро-
шене енергије.

Није редак обичај да потрошачи 
Контакт центру пријављују неовла-
шћену потрошњу електричне енер-
гије, рекламирају неисправно бројило, 
обавесте о прекиду у снабдевању елек-

тричном енергијом или о потенцијал-
ној опасности по објекте и људе. Тада 
долази до изражаја сарадња између 
суграђана и оператера у Кол центру на 
обострано задовољство. Ипак, поне-
кад је заиста тешко одржати пословну 
атмосферу након неколико тешких и 
проблематичних позива, када клијент 
не жели да сарађује у процедури како 
би његов проблем био решен. 

Запослени у Контакт центру сма-
трају да је основа даљег развоја ове 
службе  преузимање других видова 
комуникације Електровојводине са 
светом. А када се на већ познат број 
0800 220 021 јави Јована, Ђорђе, Ју-
лијана, Лепа, Јелена, Виолета, Ната-
ша, Мартина, Марко, Катарина, Соња, 
Мирјана, Бојана или Милена и поже-
ли „добар дан“, сигурни смо да ће и 
клијент након обављеног разговора 
бити задовољан и спокојан.

М. Јо.

КОНТАКТ ЦЕНТАР ЕлЕКТРОВОЈВОДИНЕ СКОРО ДВЕ ГОДИНЕ НА уСлуЗИ КлИЈЕНТИМА

Професионална комуникација с купцима електричне енергије и коректан однос 
који оператери Контакт центра имају са клијентима значи да без нервозе и са 
више задовољства након рекламација или разних упита суграђани могу да буду 
задовољни и спокојни

Да купци буду задовољни

Контакт центар ЕВ: у сталној комуникацији с купцима
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Млади радник ЕД „Рума“, Погон 
„Инђија“ Саша Стојановић 
рођен је 1985. године у Новом 

Саду. Основну школу завршио је у Беш-
ки, а Средњу Електротехничку школу, 
смер електротехничар енергетике у Но-
вом Саду. На Факултету техничких на-
ука дипломирао је 2011. године, а затим 
стиче и звање мастер инжењер електро-
технике и рачунарства. 

Током студирања највише су га зани-
мали предмети у којима је био веома 
успешан, а то су: разводна постројења, 
дистрибутивни системи, електричне 
инсталације, електрична мерења и ре-
лејна заштита. Теоријским знањем које 
је стекао на факултету и пракси коју 
стиче радом у Електровојводини, веома 
је задовољан. Како је и сам истакао ком-
панија у којој ради пружа му могућност 
да теоријско знање на најбољи могући 
начин примени у свакодневном оба-
вљању постављених радних задатака. 

 - Студирање електротехнике захтева 
напоран рад, велику посвећеност и дос-
та учења, али када нешто волите онда 
вам то и није тешко – каже Саша. 

Током студирања у више навра-
та Саша је имао прилику да посећује 
ПД Електровојводина, као студент на 
стручној пракси. О компанији у коју 
је дошао имао је предзнање те му при-

преме за конкурс и тестирања нису 
биле тешке. У време трајања конкурса 
„110 најбољих“ понуду за посао добио 
је и од познате ИТ компаније. Ипак се 
определио за Електровојводину, јер се 
бави делатношћу која је уско везана за 
његову струку, а поред тога пружа од-
личне могућности за развој каријере и 
стручно усавршавање младих инжење-
ра. 

Радно место овог младог и амбици-
озног инжењера, припада сектору за 
експлоатацију, на пословима органи-
зовања и непосредног руковођења ре-
довним и хаваријским радовима на 

ЕЕО. Такође обавља послове који су 
везани за израду и обраду текуће до-
кументације, испитивање, узроковање, 
мерење, снимање стања опреме на 
ЕЕО, технички преглед и пријем нових 
ЕЕО. 

- Поносан сам на то што радим у ПД 
Електровојводина и због тога се на 
неки начин осећам привилеговано, али 
истовремено осећам велику одговор-
ност и обавезу да оправдам поверење 
које ми је указано заснивањем радног 
односа.  Посао који радим врло је ди-
намичан и одговоран. Колеге са којима 
радим пружају ми сву неопходну по-
моћ у извршавању радних задатака. – 
рекао нам је Саша. 

Планови које има у будућности веза-
ни су за Електровојводину. Циљ му је 
да што више напредује у каријери, али 
исто тако свестан је да до свог циља 
мора пуно да учи, стручно се усаврша-
ва и више ради. 

Саша је одрастао у месту које се на-
лази у близини Дунава. Након напор-
ног рада, слободно време проводи 
на реци дружећи се са пријатељима а 
често нађе времена и за добру партију 
фудбала. Поред тога, био је дуго члан 
Културно-уметничког друштва „Бран-
ко Радичевић“ из Бешке које и данас 
редовно прати на свим манифеста-
цијама. 

М. К.

САША СТОЈАНОВИЋ, ИНЖЕЊЕР ЕлЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧуНАРСТВА, ЕД РуМА, ПОГОН „ИНЂИЈА“

уговори који су потписани почетком априла 2012. године, омогућили су младима 
стицање нових знања и грађењу порофесионалних каријера. Један од истакнутих 
кандидата на конкурсу Електровојводине био и Саша Стојановић 

Жеља за новим сазнањима 

М
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Саша Стојановић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Млади на заједничком задатку
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Током априла, у Електровојводини 
је спроведено истраживање о род-
ној равноправности. У овом ис-

траживању, чији је носилац била Служба 
за планирање и анализу људских ресур-
са, испитани  су ставови и ниво знања 
запослених о феномену родне равноп-
равности. На основу резултата истра-
живања, предложене су мере за оснажи-
вање жена и отклањање неравномерне 
заступљености полова. Подаци су при-
купљени на узорку од 2025 запослених у 
Управи Друштва и свим огранцима који 
су се међусобно разликовали по полу, 
степену стручне спреме, годинама ста-
рости и радном месту. У сврху овог ис-
траживања сачињен је Упитник о родној 
равноправности од стране запослених 
у Служби за планирање и анализу људ-
ских ресурса.

У истраживању је пажња посебно ус-
мерена на анализу два фактора: ниво 
знања о родној равноправности и мо-
гућност за напредовање мушкараца и 
жена.

Према речима Александре Латиновић, 
вишег сарадника Службе за планирање 
и анализу људских ресурса, на нивоу це-
локупног узорка запослених евиденти-
ран је средњи ниво знања о родној рав-
ноправности. Резултати нам показују да 
су жене, у односу на мушкарце, у већој 
мери упознате са значењем појма родне 
равноправности. Евидентиране су из-
весне разлике у знању о родној равноп-
равности, с обзиром на организациони 
део у ком су испитаници запослени. Ре-
зултати указују да највеће знање показују 
запослени у Управи и ЕД „Панчево“, док 

су запослени у ЕД „Рума“ и ЕД „Сремска 
Митровица“, показали најмање знање у 
испитаној области. Ниво знања о род-
ној равноправности се разликује између 
запослених на руководећим и неруково-
дећим местима. Руководиоци су показа-
ли веће знање о овој области у односу на 
оне који не раде на руководећим мести-
ма.

Већина запослених сматра да се у 
Електровојводини поштује полити-
ка једнакости на радном месту према 
запосленима мушког и женског пола. 
Мушкарци и жене различито перципи-
рају могућност за напредовање у ком-
панији. Испитани мушкарци сматрају 
да сви запослени у Електровојводини 
имају једнаке шансе да напредују док 
је код запослених жена евидентиран 
нижи степен слагања са таквим ставом. 
Већина особа женског пола сматра да не 
постоји разлика у успешности изврша-
вања менаџерских послова између за-
послених различитог пола. За разлику 
од њих, мушкарци сматрају да су при-
падници мушког пола успешнији из-
вршиоци на менаџерским позицијама.  
Иако већина не види разлике у успеш-
ности у руковођењу с обзиром на пол, 
запослени у ЕД „Панчево“ и ЕД „Срем-
ска Митровица“ благу предност дају ру-
ководиоцима мушког пола.

Значајан је и податак да је више од 55% 
испитаника изразило жељу да се додат-
но едукује о родној равноправности, с 
тим што су жене, њих 66%, у већој мери 
заинтересоване за похађање обука на 
тему родне равноправности. Већу жељу 
за едуковањем на ову тему, показали су 

менаџери и запослени са високом струч-
ном спремом.

Резултати истраживања указују да је 
Електровојводина послодавац који у ве-
ликој мери брине о својим запосленима 
и свима им омогућава једнаке услове за 
рад и развој каријере. Међутим, чиње-
ницу да мушкарци и жене различито 
перципирају могућност за напредовање 
је потребно додатно размотрити. На ос-
нову резултата истраживања, запослени 
у Сектору за људске ресурсе ће моћи да 
примењују различите мере, са циљем от-
клањања неравномерних могућности за 
напредовање.

Како Александра Латиновић објашња-
ва, у циљу повећања нивоа информиса-
ности о родној равноправности, предла-
же се организовање обука и тренинга из 
предметне области, који би се реализова-
ли са партнерима на овом пројекту, за-
посленима у Покрајинском омбудсману.

Током септембра, имплементиран је 
Програм подршке запосленим женама у 
току и по повратку са породиљског одсу-
ства, који има за циљ да информише жене 
о променама у пословном окружењу како 
би се лакше прилагодиле и интегрисале  у 
пословне токове по повратку са одсуства.

С. Ц.

ИСТРАЖИВАЊЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ у ЕлЕКТРОВОЈВОДИНИ

у Електровојводини спроведено истраживање о родној равноправности у којем су 
учествовали запослени оба пола, различитог степена стручне спреме и радног места

За равноправност полова

l МенаџМент електровојводине посвећен родној 
равноправности 

Истражујући феномен родне равноправности у нашој компанији, евидентирали 
смо мере за ублажавање неравномерне заступљености полова спроведене 
пре потписивања Принципа за оснаживање жена, усвојених нод стране 
Уједињених нација. Овај поступак указује на посвећеност и подржавајући став 
руководстваЕлектровојводине о родној равноправности. Примењене мере су: 
клизно радно време, постотак жена на руководећим позицијама свих нивоа (25%), 
типска радна места, превентивни систематски прегледи за све запослене.

А. Л.

Акт Уједињених нација о равноправно-
сти полова
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Лепог осмеха нема без мно-
го уложеног труда и времена. 
Опасност за зубе представља 

и пијуцкање заслађених пића, чајева 
и кафе, али опасност вреба и од бом-
бона. Свакодневном негом и редовним 
прегледима, могу се спречити не само 
најчешћа обољења зуба, као што су 
каријес или парадентоза, него и врло 
озбиљна обољења.

По речима докторке стоматологије 
у Дому здравља „Нови Сад“, лоциране 
у Електровојводини, Данијеле Павлов, 
правилна нега је најважнија. 

 - Зубе треба прати након сваког 
оброка, а најмање два пута дневно, 

ујутру и пре одласка на спавање. Врло 
је важно знати да се зуби не смеју пра-
ти непосредно после јела. У том раз-
добљу, услед повишене киселости, зуб-
на глеђ је посебно осетљива, па се због 
чишћења четкицом за зубе може оште-
тити, посебно након конзумирања јела 
која садрже шећер или киселину кола-
ча и воћа. После јела са прањем зуба 
треба причекати минимум 30 минута 
– истиче Павлов.

Она додаје да за прање зуба треба 
изабрати четкицу од вештачких вла-
кана која се, за разлику од природних, 
лако одржавају и брзо суше те нису 
подложна развоју бактерија. Како би 

се спречило оштећивање глеђи, зубног 
меса и досегнули сви зуби. Дршка мора 
добро лежати у руци, а глава четкице 
бити што мања, заобљеног облика или 
још боље округла. 

– Влакна четкице нипошто не смеју 
бити превише тврда како не би оште-
тила зубно месо, него средње чврста 
или мека како би, уз чишћење, било 
могуће масирати десни. Након употре-
бе, четкицу за зубе треба темељно оп-
рати и добро осушити, а сваких шест 
до осам недеља обавезно је заменити 
новом – каже стоматолог Данијела Па-
влов.

Када је реч о пасти за чишћење зуба, 
стручњаци препоручују оне које садр-
же флуор, који јача и штити зубе, а зуб-
но месо и глеђ од развоја и деловања 
штетних бактерија. Прање зуба треба 
да траје око три минута. 

Без сумње, здравље зуба много зави-
си од начина исхране, а њихов главни 
непријатељ је шећер који за време кон-
зумације, узрокује значајан пораст ки-
селости што посебно погодује развоју 
штетних бактерија. Да би се сачували 
здрави и лепи зуби, треба мењати неке 
навике везане за исхрану богату слат-
ким јелима. Првенствено, присутност 
шећера у храни треба свести на разум-
ну меру. За здравље зуба много је боље 
конзумирати слатко једном дневно, и 
то у комбинацији са једним од главних 
оброка, него више пута на дан. Посеб-
но треба избегавати слаткише попут 
чоколаде, лизалица или карамела, бон-
бона и обичних гума за жвакање, јер 
што су слаткиши слађи, лепљивији и 
што се дуже задржавају у устима, то је 
већа опасност од кварења зуба. 

- Најбоље је стећи навику да после 
нечег слатког поједете неку од намир-
ница која природно чисти зубе, на 
пример јабуку или шаргарепу. Сиро-
во воће или поврће захтева чвршће, 
снажније и дуже жвакање, које само по 
себи доприноси бољем чишћењу усне 
шупљине и тако смањује ризик од ква-
рења зуба – истиче за крај разговора, 
стоматолог Данијела Павлов. 

M. Ja.

ПРЕВЕНТИВА ЗА ЗДРАВ ОСМЕХ 

Здрави зуби предуслов су општег здравља и задовољства човека. Само 
свакодневном негом, правилном исхраном и редовном стоматолошком контролом 
могу се спречити најчешћа обољења зуба 

Сачувати лепоту зуба

Стоматолог Данијела Павлов
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Манифестацију је званично от-
ворио градоначелник Новог 
Сада Милош Вучевић који је 

истакао да су овогодишње „зимзарије“ 
отишле корак напред и да уз договор 
са компанијом „БИГ СИ“ деца и њихо-
ви родитељи имају „сјајан амбијент“ за 
провод празничних дана и зимског рас-
пуста. Електровојводина је имала зна-
чајну улогу у одржавању овогодишњих 

„зимзарија“ а по речима организатора 
захваљујући нама и финансијској подр-
шци овогодишњи фестивал је права 
оаза дечијег смеха и забаве. Захвалницу 
Електровојводини за подршку, примио 
је помоћник директора извршне функ-
ције за пословни систем Синиша Ада-
мовић. 

Циљ ове манифестације је да оспо-
соби децу предшколског и раношкол-

ског узраста за креативно оспособља-
вање слободног времена са акцeнтом 
на дружење кроз креативни рад и игру. 
Више од 4.500 новосадских малиша-
на учествовало је у програмима који 
су били организовани од 20. децембра 
прошле године до 11. јануара ове го-
дине у оквиру „Новосадских дечијих 
Биг-зимзарија“.

М. Ја.

Од 8 до 11 часова, колико је особље 
новосадског Института за транс-
фузију дежурало у Пословној 

згради Електровојводине, своју хума-
ну „мисију” успешно је обавило 101 за-
послени из Огранка ЕД „Нови Сад“, Уп-
раве, Новосадске Топлане, „Одржавања 
и услуга“ као и запослени Електромре-
же Србије у Новом Саду. Број учесника 
био би још већи да здравствени разлози 
и то најчешће умор и хипертензија, нису 
„дисквалификовали” седам пријавље-
них, углавном сменских радника. 

По речима доктора Васе Кулиџе, међу 
даваоцима је било 92 припадника јачег 
пола и 17 одважних дама, док је 5 за-
послених по први пут дало крв. И овом 
приликом предњачили су вишеструки 
даваоци, који у акцијама учествују и по 
два-три пута годишње, а њихов једини 
мотив је спасавање људских живота.

- За похвалу је да из године у го-
дину расте број младих давалаца, 

што је доказ да ново запослени и 
овај одговоран „посао” спремно 
преузимају од старијих колега - ис-
тиче Миодраг Радаковић, коорди-
натор ове хумане акције у Електро-
војводини. Одличним резултатима 
може се похвалити и колега Мило-
рад Суботић, који 93 пут за редом 
поклања течност која живот значи. 
Давалаштво крви у Електровојво-

дини има дугу традицију, преко 25 
година.

Ако је судити по незваничним по-
дацима, Електровојводина је и у 2013. 
години заслужила високо место међу 
шампионима хуманости и солидар-
ности, а за то је и награђивана пла-
кетом за 75 и 50 добровољног давања 
крви појединцу у 2013. години.

М. Ја.

ОДРЖАНЕ ТРЕЋЕ ПО РЕДу „ЗИМЗАРИЈЕ“  у ТРЖНОМ ЦЕНТРу „БИГ“

Када Електровојводина организује акцију добровољног давања крви у ресторану 
друштвене исхране Пословне зграде, загарантова је изузетно добар одзив. уобичајена 
слика забележена је половином децембра, када је одржана последња, четврта акција 
прикупљања драгоцене течности у 2013. години 

Обезбеђено 101 јединица 
драгоцене течности

Захвалница за подршку

уСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНА ЧЕТВРТА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ у ЕлЕКТРОВОЈВОДИНИ

у тржном центру Биг крајем децембра наступом Лене Ковачевић са хором Дечијег 
културног центра, глумаца драмског студија „И мали глумац је глумац“ и плесног студија 
„Професионал“, отворене треће „новосадске дечије Биг зимзарије“. Електровојводини 
уручена захвалница за подршку

Детаљ са акције добровољног давања крви
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на почетку овог скупа који је 
одржан 27. децембра у Елек-
тровојводини, верификован 

је мандат новоизабраним чланови-
ма Скупштине Гранске организације у 
подружницама. Потом је председница 
овог удружења, Косана Марков, подне-
ла исцрпан извештај о раду  Гранске ор-
ганизације пензионисаних радника ЕВ 
наглашавајући да је унапређење метода 
рада, организационе структуре, коор-
динација деловања подружница, органа 
и радних тела стални задатак Гранске 
организације пензионера.

 - У том смислу у подружницама су 
остваривани програми који су обух-
ватили велики део чланства. Неки 
су спајали изборне активности и ту-
ристичка путовања што се показало 
као рационално решење. Такође, под-
ружнице су веома одговорно оствари-
вале своје статутарне обавезе које су у 
међувремену претрпеле правне, про-
грамске и финансијске промене. Нарав-
но да постоји потреба да се иновирају 
устаљени облици рада у неким органи-

ма, рецимо у Извршним одборима где 
је координација подигнута на највиши 
ниво па се заједнички састанци одржа-
вају увек у другој подружници. Ство-
рена је тако прилика да се упознамо са 
историјским и културним садржаји-
ма који су карактеристични за место 
у којем се опкупљамо: Сомбору, Руми, 
Зрењанину, Суботици, Вршцу, Панчеву 
– каже председница Гранске организа-
ције пензионера, Косана Марков.

Резултати, међутим нису уследили и 
када је реч о појединим подружницама 
које су покушале да окупе своје члано-
ве у погонима па је уследила критика 
на рачун запослених у ЕПС-у који  би, 
према речима пензионисаних радника, 
требали да им посвете више пажње.

 - То се не односи и на ПД Електро-
војводину где постоји пуно разуме-
вање и подршка у раду Гранске органи-
зације пензионера. Осим финансијске 
подршке која се реализује на основу 
Споразума са предузећем остварује се 
и друга врста помоћи. Коришћење ау-
томобила по потреби, теретних возила 

за пренос намирница а на располагању 
су нам и сале за сусрете. А када је реч о 
техничком опремању у Гранској органи-
зацији и подружницама, можемо рећи 
да је испод нивоа потреба. Ипак, дваде-
сетогодишња сарадња са Друштвом ин-
спиративна је за многе средине ван Но-
вог Сада, где су пензионисани радници 
дали допринос развоју Електровојводи-
не - истакла је Косана Марков.  

Такође се на изборној Скупштини 
пензионера могло чути да нису задо-
вољни односом са синдикалном орга-
низацијом. Постоји потреба да се рела-
ције унапреде посебно у периоду који 
предстоји и када се најављује реструк-
турирање ЕПС-а што ће, сматрају пен-
зионери, имати далекосежне последице 
и на њихово удружење.

Наредни месеци биће усмерени и на 
бригу о здравственом стању и социјал-
ним  потребама пензионера што укљу-
чује редовну годишњу посету старијима 
од 75 година, болесним и тешко покрет-
ним колегама. Неће изостати ни нов-
чана помоћ породицама преминулих 
пензионера, а биће настављено органи-
зовање туристичких путовања у земљи. 
Стим у вези омогућено је коришћење 
угоститењских објеката на Рибарском 
острву и у Хотелу „Норцев“ на Фрушкој 
Гори. Такође неће изостати посете по-
зоришним и биоскопским представама, 
а биће обележени и важни датуми као 
што су: Дан Гранске организације пен-
зионера, Осми март, Октобар – месец 
старих, уз обавезне пратеће манифеста-
ције и хуманитарне акције.

Изборна Скупштина Гранске ор-
ганизације пензионисаних радника 
Електровојводине, завршила је успеш-
но свој рад. У наредном четворого-
дишњем мандату представљаће их и 
дање Косана Марков,  а посебна зах-
валност упућена је саветници дирек-
тора ЕВ, Јелени Стојановић, која је 
на овом скупу представљала  Управу 
Друштва. 

М. Јо.

ИЗБОРНА СКуПШТИНА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕВ

Рад Гранске организације пензионосаних радника Електровојводине у протеклој 
години био условљен друштвеним приликама, техничким и кадровским могућностима 
удружења пензионера као и потребама пензионисаних радника. Посебну димензију раду 
дао је јубилеј Гранске организације - 20 година постојања али и 55 година од оснивања 
Електровојводине

Ангажовање на свим пољима 

Изборна Скупштина Гранске организације пензионисаних радника Електровојводине
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на свечаности одржаној 26. де-
цембра, у Конгресном центру 
„Мастер“ у Новом Саду, додељене 

су награде „Јован Микић Спартак“. 
Жири, чији су састав чинили Дарко Пе-

режанин, председник, др Ненад Сударов, 
Анико Жирош Јанкелић, Душан Четоје-
вић, Милорад Перишић, Владимир Ши-
шка, доцент др Драган Лукач, Јовица Мо-
миров, Бранко Вујовић и Лазар Куртеш, 
одлучио је да награде добију Ивана Шпа-
новић, Марко Драгосављевић, Горан Об-
радовић, Дејан Дејановић, Мирослав Ко-
пања, Владимир Савић и Спортски савез 
општине Сента, док је награду за живот-
но дело добио Сретен Дамјановић. Елек-
тровојводини је уручено признање у ка-
тегорији донатора спорта 2013.године. 

У спорту се тешко напредује и ради без 
одговарајуће финансијске подршке, а до 
спонзора се све теже долази. На срећу, 

још има оних који желе да помогну. Елек-
тровојводина је једна од тих и због тога 
је добила  награду „Јован Микић Спар-
так“ у категорији спонзор - донатор. Ова 
престижна награда уручена је директору 
Електровојводине, Срђану Кружевићу.

Госте је поздравио Дарко Пережа-
нин, председник Управног одбора 

Спортског савеза Војводине  и пред-
седник жирија. Он је напоменуо да 
добитници награде „Спартак“ могу 
бити поносни јер је одлука била 
тешка самим тим што се у свакој ка-
тегорији додељује само једна награ-
да.

С.Ц.

СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ уРуЧИО НАГРАДЕ „ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК“

награда “Јован Микић Спартак” важи за највише спортско признање и додељује се 
најуспешнијим спортским појединцима и спортским организацијама у Аутономној 
Покрајини Војводини

Награда за донаторство

СП
О

Р
Т

Награде „Јован Микић Спартак“

Хокеј на трави је спорт који се први 
појавио на олимпијским играма и 
који је стар око 2500 година. Ново-

сађани имају славну традицију у ударању 
лоптице палицама и међу најбољима су у 
региону.

Клуб хокеја на трави „Електровојводи-
на“ је основан 1967. године.  Прву титулу су 
освојили 1981.године и тако постали шам-
пиони СФРЈ, а затим су је три пута уза-
стопно и одбранили. У 2013. години одбра-
нили су титулу коју су освојили претходне 
године и важе за актуелне прваке Србије. 
Нашим шампионима придружиле су се и 
даме које су такође првакиње државе.

Ова игра се игра са палицама и има 
две варијанте: такозвани велики, или 

прави хокеј који се игра на терену неш-
то мањем од фубалског, а свака екипа 
има 11 играча. Постоји и мали хокеј 
који се игра на рукометном терену са 
6 играча.

Ови момци и девојке су аматери који 
се хокејом баве из чистог задовољства. 
Без обзира на стање данашње еконо-
мије, они су успели да скупе новац од 
спонзора и одпутују на финале Купа 
европских шампиона, на ком су учест-
вовали 2012. године у Грчкој. У фина-
лу су поражени од домаћина. С обзи-
ром на то да су вишеструки шампиони 
државе, наши хокејаши су позвани да 
учествују на турниру Купа шампиона у 
Португалији. Новосадске даме трени-

рају у клубу „Нови Сад“ који је осно-
ван 2009. године. У конкуренцији  са 
суботичким „Спартаком“ и београд-
ским „БСК“-ом, наше хокејашице су 
најбоље. 

Актуелни тренер сениора је Душан 
Савин, бивши репрезентативац ста-
ре Југославије. У млађим категоријама 
„Електровојводине“ за лоптом, са па-
лицама у рукама јури око 70 девојчица 
и дечака.

Девојке и момци клуба „Електро-
војводина“ воле овај спорт, а многи су 
и чланови и чланице репрезентације 
Србије. Они представљају залог за бу-
дућност људи и спортиста.

С. Ц.

КлуБ ХОКЕЈА НА ТРАВИ „ЕлЕКТРОВОЈВОДИНА“ - НАЈБОЉИ ХОКЕЈАШИ у ДРЖАВИ

Играли у европском финалу
Момци и девојке који чине чланове хокејашког клуба „Електровојводина“ најбољи у 
држави и броје многе титуле. Ове године су одбранили прошлогодишњу титулу и важе за 
актуелне прваке Србије




