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Одговорно 
у ванредној 
ситуацији

Сам почетак фебруара остаће упамћен по олујном невре-
мену, праћеним јаким ударима ветра чија је брзина прела-
зила и преко 100 километара на час а које је највише пого-
дило Средњи и Јужни Банат. Овим су били проузроковани 
кварови посебно на средњонапонској и нисконапонској 
електродистрибутивној мрежи, услед чега је одређен број 
купаца остао без снабдевања електричном енергијом.

И поред јаког и незапамћеног невремена, у тим тешким 
условима, монтерске екипе Електровојводине ефикасно су 
отклањале настале кварове, а који су посебно били израже-
ни на конзуму ЕД „Зрењанин“ и ЕД „Панчево“. Ванредним 
напорима, сви купци који су остајали без напајања, брзо су 
враћани на режим редовног снабдевања. Због блокаде пу-
тева узрокованом елементарном непогодом и проглашеним 
ванредним стањем, тешко се стизало до места на којима су 
констатовани кварови на електромрежи. Посебно је било 
отежано око Перлеза и Стајићева и делу пута према Ченти, 
као и целом конзуму ЕД „Панчево“, али и на аутопуту према 
Суботици. У ЕД „Панчево“ највише кварова је било на нис-
конапонској мрежи и кућним прикључцима.

Иако су у питању биле ванредне прилике, на конзуму 
Електровојводине забележен је релативно мали број испада 
на вишим напонским нивоима, што је, свакако, резултат до-
бро урађених ремоната и добре погонске спремности елек-
троенергетског система.

Међутим, и у тим тешким временским условима, започе-
то је и са успехом обављено очитавање мерних уређаја за ја-
нуарску потрошњу. Сви процеси који су везани за издавање 
рачуна у свим огранцима, праћени су са посебном пажњом. 
У самој завршници циклуса очитавања, директори свих се-
дам огранака Електровојводине, били су у контроли очи-
тавања и уноса података, како би се на наредним рачуни-
ма нашло објективно и што прецизније стање у потрошњи 
електричне енергије код купаца.

Са више званичних места се најављује да смо ушли у једну 
тешку пословну годину. Али, запослени у Електровојводи-
ни су навикли да се носе и са кризним ситуацијама и ван-
редним приликама, као и повећаним обимом посла.

Мирко Шијан
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ЈУ СРЂАН КРУЖЕВИЋ, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

На почетку пословне 2014. годи-
не, питали смо директора Елек-
тровојводине Срђана Круже-

вића какве пословне утиске носи из 
претходне године и како види рад и 
пословање Електровојводине у текућој 
години.

Електровојводина је, након не-
гативног пословања годинама 
уназад, 2013. завршила са пози-

тивним резултатом. Постизање 
позитивних резултата креће од 
Вашег доласка на чело Друштва, 
па Вас питамо која је формула ус-
пеха?

Посматрајући пословање Електро-
војводине можемо да будемо задовољ-
ни. Остварили смо на крају 2013. го-
дине позитиван резултат у пословању 
који  износи више од две милијарде 

динара и једно смо од ретких преду-
зећа у државном власништву у Србији 
које може да се похвали таквим резул-
татом. Успех је још већи када се има у 
виду да од 2007. године Електровојво-
дина континуирано послује са озбиљ-
но негативним резултатом, са изузе-
тком 2011. када је успела да постигне 
мало побољшање. Једноставна форму-
ла успеха не постоји, али је одличним 

Срђан Кружевић, директор Електровојводине

Обећао сам да, докле год сам ја на челу Електровојводине, не може да се деси 
да Електровојводина буде централизована и изгуби свој смисао пословања. 
Захваљујући запосленима и истрајности у идеји да нешто што је стварано 
55 година не може да буде упропашћено сачували смо статус привредног 
друштва за дистрибуцију електричне eнергије, каже Срђан Кружевић, директор 
Електровојводине

Сачували смо Електровојводину
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резултатима у највећој мери сигурно 
допринело то што смо били истрајни 
у моделу СЛА Уговора, који смо ми 
форсирали да буде потписан. На ос-
нову тог Уговора нам остају довољна 
средства да наставимо одржавање, ин-
вестирање и иновирање комплетног 
дистрибутивног система и пословања, 
у већој мери него што је икада било 
могуће. На почетку 2014. године, која 
ће за нас бити година потврђивања 
сопственог квалитета, уверени смо да 
смо на правом путу да и даље остане-
мо лидери електродистрибутивне де-
латности у Електропривреди Србије и 
мислим да смо више него конкурент-
ни свим електродистрибуцијама из 
окружења и Европе. Електровојводи-
на је током целе 2013. године, у кон-
тинуитету, смањивала губитке. Пока-
зало се да смо их свели на нижи ниво 
од планираних. У Електровојводини 
назадовању и просечности више мес-
та нема. Остварени резултати посло-
вања за 2013. годину дају нам легити-
митет да наставимо да радимо као и 
до сада, уз стално настојање да будемо 
још бољи.

Начином на који водите Елек-
тровојводину заслужили сте мно-
га признања и награде. Које Вам 
је најдраже и зашто?

Свако признање резултат је вели-
ког и сталног труда свих запослених 
у Електровојводини. Плодови тог тру-
да видљиви су свакодневно у овом на-
шем времену, али су и чврст ослонац 
генерацијама које долазе. Ако морам 
издвојити једно, онда би то било при-
знањe Клуба привредних новинара за 
најбољег пословног човека у јавном 
сектору у 2013. години. Ово признање 
је Електровојводини али и мени лич-
но велика част. Имамо обавезу да ра-
димо и стварамо још боље и више. 
Признање је данас у рукама Електро-
војводине, система који добро функ-
ционише захваљујући свим запосле-
нима који предано раде свој посао, а 
пре свега монтерима који сваки дан на 
терену у тешким условима отклањају 
кварове.  Наш императив је да ства-
рамо и градимо. Електровојводина је 
добро организована компанија, само 
је требало унети додатну енергију и 
сав тај потенцијал искористити у по-
зитивном правцу и, као што се може 
видети, резултати нису изостали.

Шта очекујете од Електровојво-
дине у наредном периоду, имајући 
у виду да је у многим аспекти-

ма пословања водеће привредно 
друштво у ЕПС-у.  

Када посматрамо пословање у ЕПС-у, 
Електровојводина је један од најефи-
каснијих делова тог система. Као таква, 
мора имати најквалитетније појединце 
и тимове. Иако сви подаци и параме-
три показују да је Електровојводина у 
овом тренутку најуспешнији део елек-
тродистрибутивног система ЕПС-а, то 
за нас не значи да смо испунили све 
циљеве које смо поставили. Амби-
ција и жеља да будемо још бољи увек 
постоји и намеће нам нове обавезе 
и нове задатке. Приоритет Електро-
војводине ће свакако бити да останемо 
поуздан снабдевач електричном енер-
гијом свих наших купаца, јер само тако 
ћемо задржати и унапредити лидерску 
позицију коју имамо међу компанија-
ма у оквиру ЕПС-а. Основни циљ који 
се поставља пред Електровојводину 
је обезбеђење стабилног, поузданог и 
квалитетног снабдевања електричном 
енергијом свих категорија корисни-
ка. Постизањем овог циља подићи 
ће се и конкурентност на међународ-
ном тржишту. Електровојводину ви-
дим као самостално предузеће које се 
бави дистрибуцијом електричне енер-
гије или Оператора дистрибутивног 
система, који је већ сада, раме уз раме 
са најбољим операторима у Европи. 
Подсећам да смо ресертификацијом 
„CERTOP“ интегрисаног система ме-
наџмента доказали и показали да посе-

дујемо највише стандарде који се тичу 
Европе и света из наше области.

Још једна позитивна промена у  
Електровојводини од Вашег долас-
ка је и то што је подмлађен кадар. 
Поред тога, све више се посвећује 
пажња усавршавању запослених и 
побољшању услова за рад. Сматра-
те ли то једном од основа за успеш-
но пословање?  

Међуљудски односи у предузећу су 
најважнији. Свако треба да се бави 
својим послом и да има јасну визију 
свог циља у животу, како приватног 
тако и пословног, а да та визија буде 
нешто што их усмерава и квалификује 
за даље напредовање у послу. Нама су 
потребни људи који имају амбиције и 
који желе да напредују. Ово је систем 
који не може да стоји него мора да се 
развија у складу са свим светским тех-
нологијама и јако је важно да наши за-
послени то схвате. Резултати зависе 
само од људи. Унапређење услова рада 
за сваког запосленог мој је приоритет. 
Како за оне радно способне, тако и за 
оне са умањеним радним способности-
ма, али и за особе са инвалидитетом. У 
циљу усвајања нових знања и вештина, 
морају се увести програми усаврша-
вања и редовне едукације запослених, 
у функцији неговања иновативности 
у развоју Електровојводине. Оно што 
бих ја истакао јесте да су најбољих де-
сет приправника са дистрибутивног 
подручја Електровојводине изабраних 

На додели признања „Пословни човек године у јавном сектору„

НАСТАВАК НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ
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на јавном конкурсу Електропривреде 
Србије после успешно завршеног једно-
годишњег приправничког стажа потпи-
сали уговоре о раду на неодређено вре-
ме. Привилегија је запослити младог 
човека и мислим да је велика обавеза 
свих директора у Србији и у приватном 
и у друштвеном сектору да отварају 
нова радна места, да сачувају младост 
Србије која треба да остане да живи и 
ради у Србији ту где је школована и где 
је рођена. Такође, свестан сам времена 
у којем живимо и када ми је поверено 
место првог човека Електровојводине 
преузео сам и одговорност и бригу о за-
посленима. Одмах по доласку на место 
директора састао сам се са породицама 
настрадалих радника Електровојводи-
не, сагледао на који начин се коме може 
помоћи и деци тих људи обезбеђено је 
радно место. Моја идеја је да се створи 
систем који ће функционисати на такав 
начин да се сваки запослени осети си-
гурно и заштићено у колективу у којем 
ради.

Прошле године обележено је 55 
година постојања Електровојводи-
не. Када нешто постоји толико дуго 
сигурно је да вреди. Шта је по Ва-

шем мишљењу основна вредност 
Електровојводине која ће омогући-
ти да она и у будућности има зна-
чајну улогу?

Електровојвдина је привредно 
друштво за дистрибуцију електри-
чне енергије одговорно за снабдевање 
преко  930.000 купаца са територије 
Војводине. То радимо већ пуних 55 
година и за све те године низали смо 
успехе у својој делатности. О томе нај-
боље говоре чињенице, односно пока-
затељи који су Електровојводину за 
време целокупног њеног постојања 
увек сврставали у сам врх успешних 
у Електропривреди Србије. Свој об-
лик добили смо пре више од 55 година 
када смо формирани као јединствено 
предузеће за дистрибуцију електри-
чне енергије на подручју Војводине. 
Од 2006. године послујемо и раз-
вијамо се у оквиру Електропривре-
де Србије као један од пет оператора 
дистрибутивног система. Наш задатак 
данас је стабилно и поуздано снабде-
вање електричном енергијом свих ка-
тегорија купаца, као и пружање дру-
гих сродних услуга под тржишно 
најповољнијим условима, уз стално 

подизање квалитета услуге. Када се 
Електровојводина нашла у пробле-
му, односно када је било изгледно да 
ће бити централизована и изгубити 
свој смисао пословања за који је ре-
гистрована, обећао сам да, докле год 
сам на челу Електровојводине, то не 
може да се деси. Захваљујући запосле-
нима и истрајности у идеји да нешто 
што је стварано 55 година не може да 
буде упропашћено сачували смо ста-
тус привредног друштва за дистрибу-
цију електричне енергије. Настојимо 
да будемо друштвено одговорно, тр-
жишно орјентисано и профитабилно 
предузеће и то ћемо остварити путем 
наплате свих наших потраживања, 
смањењем процента губитака и по-
већањем ефективности инвестиција 
и ефикасности процеса јавних набав-
ки. Електровојводина данас важи за 
респектабилног привредног субјекта, 
пожељног послодавца и доброг парт-
нера. За више од пола века свог по-
стојања, Електровојводина је израсла 
у моћног лидера електродистрибу-
тивне делатности и спремно дочекује 
промене и изазове који су пред њом.

А. Ж.

Са састанка Извршног одбора директора

НАСТАВАК СА ПРЕТХОДНЕ СТРАНЕ
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Фебруар 2014. године остаће за-
памћен по олујним ударима 
ветра који су проузрокова-

ли одређени број кварова на ниском и 
средњем напону услед чега је на  кон-
зуму Електровојводине мали број ку-
паца остао без снабдевања електрич-
ном енергијом. По речима Слободана 
Стојкова, директора Огранка „Елек-
тродистрибуције Зрењанин“ у посебно 
тешким условима кварови су отклања-
ни у Зрењанину и Суботици где су ван-
редним напорима сви купци који су ос-
тали без електричне енергије врло брзо 
враћани у режим редовног снабдевања.

– Због блокаде путева узрокованих 
елементарном непогодом и прогла-
шеног ванредног стања теже се стиза-
ло до места на којима су констатова-
ни кварови на електромрежи. Посебно 
је било отежано у месту Фаркаждин и 
у подручју око Перлеза и Стајићева, а 
пут према Ченти је био блокиран. Без 
обзира на то екипе Зрењанинске дист-
рибуције су стизале на одредиште, а 
изузетну сарадњу показала је и  Мес-
на заједница која је ангажовала велике 
тракторе за рашчишћавање пута, чиме 
се лакше стизало на лице места – исти-
че Стојков.

По речима Биљане Комненић, ди-
ректора Огранка Електродистрибуције 
„Панчево“  невреме које је уследило је 
било такво да ни они најстарији не пам-
те нешто слично.

 - Диспечерски центар је био затрпан 
пријавама купаца о кваровима са целог 
подручја ЕД „Панчево“. Највише је било 
кварова на нисконапонској ваздушној 

мрежи и на кућним прикључцима. У 
највећем броју случајева  радило се о 
нисконапонској мрежи на дрвеним сту-
бовима. На ниском напону приоритет 
приликом отклањања кварова су имали 
они где су у питању били откинути про-
водници под напоном као и кварови где 
је већа група купаца остајала без снаб-

девања електричном енергијом – додаје 
Комненић. 

И у осталим деловима конзумног под-
ручја Електровојводине већина кваро-
ва, како кажу диспечерски извештаји, 
погодила је ниски и средњи напон. То 
су углавном били појединачни кварови 
који су отклоњени у најкраћем времен-
ском року.

Иако су биле у питању ванредне 
прилике, посебно у Банату, Електро-
војводина је за тако тешке услове за-
бележила релативно мали број испада 
на вишим напонским нивоима, што 
је свакако последица добро урађених 
ремонта и добре припреме за зимске 
услове што потврђује да је погонска 
спремност Електровојводине на висо-
ком нивоу.

М. Ја.

ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ КРАЈЕМ ЈАНУАРА ЗАХВАТИЛО ВОЈВОДИНУ ТЕМ
А
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Систем одолео невремену

l Ветрозаштитним појасеВима протиВ сметоВа

Поводом временских непогода које су две недеље паралисале саобраћај на 
појединим путним деоницама у Војводини и снежним сметовима у којима је сатима и 
данима стотине грађана било заробљено, а њихова безбедност и здравље угрожени 
– покренута је Иницијатива Влади Србије. Реч је о предлогу за доношење Републичког 
плана за подизање и развој ветрозаштитничких појасева, како би се спречиле сличне 
ситуације у будућности. 

М. Ч.

Временске непогоде праћене олујним ветром који је достигао брзину и преко 100 
километара на час највише погодиле Банат, тачније конзум електродистрибуције 
„Зрењанин“ и „Панчево“. И у таквим околностима монтерске екипе ефикасно 
решавале проблеме отклањања кварова и поновног успостављања снабдевања 
електричном енергијом 

l Кошава против елеКтромонтера

Услед изузетно јаке кошаве, која је достизала и преко 100 километара на сат, знатно 
је био отежан рад монтерских мобилних екипа. Постоје прописи којима је забрањено 
пењање радника на висину под оваквим условима. У свим огранцима Електровојводине 
се строго води рачуна о безбедности запослених  као и то да сваки монтер буде што 
боље заштићен у току отклањања квара на мрежи. Настоји се да се сви кварови 
отклањају са што мање ризика по монтере и са што бржом услугом према купцима.

М. Ч.

Фото: Дарко Дозет
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ДИРЕКТОР „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“ СРЂАН КРУЖЕВИЋ ОДГОВАРАО НА ПИТАЊА ПОТРОШАЧА

Као део већ устаљене праксе да непо-
средно разговара са купцима елек-
тричне енергије, директор „Елек-

тровојводине“ Срђан Кружевић био је 
и 25. јануара на наплатном месту у Елек-
тродистрибуцији „Нови Сад“. Заједно са 
председником Националне организације 
потрошача Србије, Гораном Паповићем 
разговарао је са суграђанима о недоуми-
цама које су се јавиле у вези са неправил-
ним или нејасним обрачуном  потрошње 
електричне енергије за децембар прошле 
године. Међутим, ниједан купац од укупно 
четири колико их се затекло на наплатном 
месту у новосадској Електродистрибу-
цији није имао примедбу која се односила 
на издате рачуне за утрошену електричну 
енергију. Потрошачи су имали недоумице 
у вези са имовинско правним односима 
или проблемима техничке природе.

- Обратила су нам се само четири купца, 
мада смо овај сусрет са њима најављивали 
раније у медијима. На конзумном подручју 
Електровојводине који обухвата 930 000 
купаца до овог тренутка упућено је свега 
око 300 рекламација које су се односиле 
на висину рачуна. Још једном позивам све 
купце који сматрају да су оштећени да пог-
ледају стање утрошених киловатчасова на 

бројилу и упореде га са стањем на рачуну 
за утрошену електричну енергију, а потом 
aко уоче неслагање дођу на наплатно ме-
сто у Електровојводину. Од одговорности 
не бежимо, јер је потрошња електричне 
енергије очитавана током празника када 
многи суграђани нису били код куће – ре-
као је директор Електровојводине Срђан 
Кружевић.

Наглашавајући да је Електровојводина 
најуређенији део система Електропривре-
де Србије председник Националне орга-
низације потрошача Србије Горан Папо-

вић је рекао да на то указује и број жалби 
који се односио на високе рачуне за утро-
шену електричну енергију за децембар. 
Од тристотинак рекламација, већи број 
је неоправдан, што ће бити потврђено и у 
крајњем извештају Комисије.

- Ми као наjреферентнија национална 
организација потрошача Србије, a на ос-
нову ситуације коју смо затекли овде и по-
датака с којима располажемо, можемо да 
поручимо да рачунима Електровојводине 
може да се верује -нагласио је Паповић.

М. Јо.

Директор Кружевић у разговору с купцима

Обрачуну се може веровати
Поводом настале ситуације са децембарским рачунима за утрошену електричну 
енергију, директор „Електровојводине“ Срђан Кружевић разговарао са купцима на 
наплатном месту Електродистрибуције „Нови Сад“

l Паметна бројила

Рекламације на рачуне за утрошену електричну енергију које свакодневно добија 
„Електровојводина“ биле су знатно бројније последњих месеци прошле године него 
у децембру, када се и јавио проблем превисоке потрошње на нивоу ЕПС-а. Директор 
Друштва, Срђан Кружевић каже да се такве ствари дешавају.

- Људски фактор је у питању и сасвим је нормално да код рачуна упућених 
потрошачима којих је на конзумном подручју Војводине 930 000 дође до неке 
техничке грешке. Нама због недостатка радне снаге трећа лица очитавају потрошњу 
електричне енергије а Закон о јавним набавкама не дозвољава нам  да обезбедимо 
„паметна бројила“ која омогућавају даљинско очитавање и искључивање оних који 
не плате редовно потрошњу електричне енергије што би довело до стопроцентне 
наплате - објаснио је Кружевић.



БРОЈ 489   ФЕБРУАР 2014 9 

Жири Клуба привредних нови-
нара 28. јануара 2014. године 
у Привредној комори Србије 

традиционално је доделио признања 
„Пословни човек године“. Додели при-
знања присуствовали су министар 
пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде Драган Гламочанин и 
амбасадор Краљевине Шведске Њего-
ва екселенција господин Кристофер 
Асп. Догађају је присуствовала и ми-
нистарка енергетике, развоја и заштите 
животне средине проф. др Зорана Ми-
хајловић, која је у свом обраћању нагла-
сила да је жири био веома критичан и 
то са пуним правом, па је самим тим и 
добијање оваквог признања велики ус-
пех за сваког награђеног. 

- Ово признање је Електровојводи-
ни велика част. Електровојводини али 
и мени лично, јер сам на њеном челу 
годину дана и у тој години добили смо 
ово престижно признање. То нам на-
меће обавезу да радимо још боље и да 
стварамо још више. Признање је данас 
у рукама Електровојводине, система 
који добро функционише захваљујући 
свим запосленима који предано раде 

свој посао, а пре свега монтерима који 
сваки дан на терену у тешким усло-
вима отклањају кварове. Ми ствара-
мо амбијент у ком ће се свако ко дође 
у Електровојводину осећати добро. Ту 
пре свега мислим на наше купце и као 

таква Електровојводина не може бити 
ничија осим грађана Војводине и грађа-
на Србије – рекао је директор Друштва 
Срђан Кружевић након што је примио 
признање.

М. К.

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „КОМПАНИЈЕ И ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ ГОДИНУ“ П
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Директор Кружевић са признањем

Срђан Кружевић пословни 
човек године у јавном сектору
Привредницима који су током прошле године имали највише успеха у вођењу 
компанија Клуб привредних новинара Србије традиционално је уручио признања. 
Дирекор Eлектровојводине Срђан Кружевић примио је признање као најуспешнији 
пословни човек за прошлу годину у јавном сектору
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На конзуму Електровојводине ре-
дован циклус очитавања бројила 
завршен је 5. фебруара. Сви про-

цеси који су везани за издавање рачу-
на у свим огранцима  праћени су са по-
себном пажњом.  У завршници циклуса 
очитавања, директори свих седам огра-
нака „Електројводине“  били су у спе-
цијалној контроли очитавања бројила, 
контролисали рад читача, као и начин 
самог очитавања и уноса података.

У посебно тешким временским усло-
вима овај посао је рађен у Зрењанину, 
Панчеву и Суботици, где је ванредним 
напорима успешно завршен. Због бло-
каде путева узрокованих елементар-
ном непогодом и проглашеног ванред-
ног стања тешко се стизало до места на 
којима су констатовани већи кварови 
на електромрежи. Посебно је било оте-
жано у месту Фаркаждин и у подручју 
око Перлеза и Стајићева, док је пут пре-
ма Ченти био блокиран. Без обзира на 
то  екипе зрењанинске дистрибуције су 
стизале и до тих места где су наишле 
на изузетну сарадњу месних заједница 
које су ангажовале велике тракторе за 
успостављање проходности пута. 

Директор Дирекције за трговину 
електричном енергијом  Електровојво-

дине, мр Бранислав Радовић, у Зрења-
нину је последњег дана очитавања, кон-
тролисао рад читачких екипа.

- Данас се налазимо на територији 
општине где је тек укинуто ванредно 
стање због временских услова. Надамо 
се да ћемо стићи да очитамо и самим 
тим преконтролишемо бројила како 
би се констатовало објективно стање у 
потрошњи електричне енергије на ра-
чунима које ћемо издати. И убудуће 

треба водити рачуна да читав овај про-
цес буде завршен на време са великом 
прецизношћу што и ова данашња кон-
трола треба да покаже – рекао је дирек-
тор Радовић.

Он је, такође, истакао да ће се свака 
рекламација купаца на обрачун утро-
шене електричне енергије појединачно 
разматрати и уколико постоји основ, 
биће уважена.

М. Јо. 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА ВРЕМЕ ЗАВРШИЛА РЕДОВАН ЦИКЛУС ОЧИТАВАЊА БРОЈИЛА

Почетком фебруара спроведена ванредна контрола мерних места у свих седам 
огранака „Електровојводине“. На лице места изашли директори дистрибуција и 
представници Управе Друштва из Дирекције за трговину електричном енергијом

Очитавање под контролом
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Мр Бранислав Радовић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом, у контроли очитавања бројила

l Министарка енергетике  проф. др Зорана Михајловић 
раЗговарала са новосађаниМа

У Градској кући у Новом Саду, почетком фебруара, министарка енергетике, развоја и 
заштите животне средине, проф. др Зорана Михајловић и градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић, разговарали су са грађанима о њиховим животним проблемима, 
саслушали њихова питања и сугестије. 

Теме које су највише заокупљале пажњу у разговору биле су децембарски рачуни за 
гас и обрачун топлотне енергије по утрошку. 

Питања везана за дистрибуцију и обрачун електричне енергије била су узгред 
помињана и спорадична.

Разговору су присуствовали и представници Електровојводине и ЕД „Нови Сад“.
М. Ш.
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Основци су у току посете обишли 
Дистрибутивни диспечерски 
центар Електровојводине и Ди-

спечерски центар Огранка Електродис-
трибуције „Нови Сад“, Контакт центар, 
а потом и Службу за контролу и бажда-
рење бројила (баждарницу).

У Дистрибутивно диспечерском 
центару Електровојводине дирек-
тор Дирекције за управљање Павел 
Зима представио је малишанима 
начин на који се производи елек-
трична енергија и дистрибуира до 
крајњих корисника. 

Након разгледања Диспечерског 
центра Огранка Електродистрибу-
ције „Нови Сад“, основци су имали 
прилику да виде како изгледа кон-
трола мреже на конзумном подручју 
тог огранка Електровојводине, а не-
изоставно је било упућивање у рад 
Контакт центра и упознавање са за-
посленима који примају позиве од 
корисника који се односе на непла-
ниране прекиде у испоруци електри-
чне енергије, пријаву неовлашћеног 
коришћења електричне енергије и 
евентуалне примедбе у вези са об-
рачуном.  

Да би се слика о Електровојво-
дини заокружила, малишани су на 
крају обишили и баждарницу и саз-
нали на који начин се бројила дово-
де у класу тачности како би прециз-
но измерила утрошену електричну 
енергију. 

Без обзира на то што је основци-
ма начин рада у Електровојводини 
као и сама дистрибуција електри-
чне енергије нешто са чиме се веро-
ватно сусрећу први пут, директор 
Електровојводине Срђан Кружевић 
са сарадницима је успео да радозна-
лим малишанима сликовито пред-
стави и тако приближи начин рада 
с обзиром на то да су презентације 
прилагођене њиховом узрасту изну-
диле мноштво питања.

M. Ja.

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Ученици првог разреда Основне школе „Соња Маринковић“ из Новог Сада, посетили су 
Електровојводину где им је сликовито представљен и приближен начин дистрибуције 
електричне енергије њеним корисницима.  Ученике је дочекао и Електровојводину 
представио директор Друштва Срђан Кружевић који их је повео у обилазак најважнијих 
служби

Енергија блиска најмлађима 

Директор Електровојводине Срђан Кружевић са првацима
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Прваци у посети Диспечерском центру ЕД „Нови Сад“
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Почетком јануара извршене су 
кадровске промене у Управи. 
Досадашњи помоћник директо-

ра извршне функције за технички сис-
тем мр Милорад Шарић, дипломирани 
електроинжeњер,  од 1. јануара  2014. 
године обавља послове директора Ди-
рекције за планирање и инвестиције 
у Управи Друштва. Мр Милорад Ша-
рић свој први радни однос засновао 
је у Електродистрибуцији „Нови Сад“ 
1993. године где је и прошао фазе рада 
од инжењера за МИЗ, референта служ-
бе МИЗ-а и инжењера Службе заштите 
електроенергетских објеката у Секто-
ру одржавања. Био је руководилац 
Одељења трафостаница, шеф Службе 
за МИЗ у Сектору за експлатацију и 
главни инжењер у Сектору експлоата-
ције. На функцији помоћника дирек-
тора извршне функције за технички 
систем био је до краја 2013. године.

Истовремено, Драган Бабић, дип-
ломирани инжењер, досадашњи ди-

ректор Дирекције за планирање и 
инвестиције, од 1. јануара обавља по-
слове помоћника директора извршне 
функције за технички систем. Дипло-
мирао је на Факултету техничких на-
ука у Новом Саду, Одсек енергетика 
и стекао звање дипломирани елек-
троинжењер. Прво запослење  било 
му је у Енерготехници „Јужна Бачка“ 
где је прошао све фазе рада од руко-
водиоца градилишта до техничког 
директора и заменика директора 
дела предузећа. Од 2001. године ради 
у Управи Друштва и то на пословима 
руководиоца Сектора инвестиција и 
изградње, а потом као руководилац 
Сектора енергетике и инвестиција 
у Електродистрибуцији „Нови Сад“. 
На функцији директора Дирекције 
за планирање и инвестиције у Упра-
ви Друштва био је до краја 2013. го-
дине.

Одлуком Надзорног одбора ЈП 
ЕПС, уместо досадашњег директо-

ра Огранка  Електродистрибуције 
„Суботица“ Илије Маравића, ди-
пломираног економисте, мр Стеван 
Бакић, дипломирани економиста, 
од 30. јануара ове године обавља 
послове директора Огранка Елек-
тродистрибуција „Суботица“. По 
образовању је дипломирани еко-
номиста. Више до шеснаест година 
био је припадник царинске службе, 
од тога десет година Шеф службе на 
граничном прелазу Келебија. Годи-
ну и по дана био је заменик дирек-
тора у Студентском центру Суботи-
ца.

Од априла 2008. године до имено-
вања на место директора радио је 
на пословима шефа Службе за јавне 
набавке „ЕД Суботица“. Има 24 го-
дине радног стажа. Мр Стеван Ба-
кић на дужност директора огранка 
ЕД „Суботица“ ступио је 7. фебру-
ара 2014. године.

М. Ја.

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У УПРАВИ И ОГРАНЦИМА

Функционалније руковођење
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Решењем које је потписао директор Друштва Срђан Кружевић у јануару у Управи 
извршене кадровске промене на нивоу топ менаџмента, а у фебруару именован 
нови директор Огранка Електродистрибуције „Суботица“

Мр Милорад Шарић, директор 
Дирекције за планирање и инвестиције

Драган Бабић, помоћник директора 
извршне функције за технички систем

Мр Стеван Бакић, директор Огранка 
Електродистрибуција „Суботица“
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Компанија која брине о својим 
клијентима и перманентно тежи 
да унапреди своје односе са њима, 

сматра се успешном компанијом. Елек-
тровојводина последњих година пос-
већује потребну пажњу укупним пи-
тањима жалби и рекламација купаца, 
посебно њиховом праћењу и анализи-
рању као и мерама за њихово смањење.

Од 2006. године, рекламације купа-
ца  у Електровојводини се евидентирају 
у функцијама трговине, управљања, 
енергетике и Кабинету – Одељењу за 
односе с јавношћу (писмени поднесци 
странака и обраћања странака путем 
електронске поште), на основу Упут-
ства о евидентирању и праћењу рекла-
мација купаца. У Одељењу за односе с 
јавношћу сачињава се Збирни извештај 
о броју и врсти рекламација купаца.

У 2013. години евидентирано је укуп-
но 94653 рекламације, што је просеч-
но месечно 7889 рекламација, односно 

0,0087 реклмација по купцу. Највише 
рекламација евидентирано је у октобру 
8906, а најмање у августу 6108.

У функцији трговине електричном 
енергијом (енергетски део рачуна, фи-
нансијски део рачуна, исправност мер-
ног уређаја, достава рачуна) евиден-
тирано је 56880 рекламација. Највећи 
број рекламација у вези са обрачуном 
је на енергетски део рачуна (очитано 
или унето стање бројила, јављено стање 
неочитаног бројила, нередовно очита-
вање) и износи 47119 рекламација. Број 
рекламација на финансијски део рачу-
на (погрешна уплата, погрешна шифра 
купца) је 568, а на исправност мерног 
уређаја 477 рекламација. Под тзв. „ос-
талим“ рекламацијама, евидентирано је 
8716 рекламација.

Рекламација у функцији управљања 
и енергетике (прекиди у испоруци, не-
дозвољено одступање напона) било је 
36071. Од овог броја , највише реклама-

ција је у делу прекиди у испоруци елек-
тричне енергије 35830.

Број рекламација које се евиденти-
рају у Кабинету – Одељењу за односе 
с јавношћу је 427 (писмени поднесци 
странака и примедбе достављене елек-
тронском поштом).

Наравно, свака рекламација купаца је 
појединачно размотрена и, уколико се 
утврди да је основана, врши се исправ-
ка.

Из месечних извештаја може се уочи-
ти да купци највише рекламирају обра-
чун електричне енергије и повремене 
проблеме у континуитету и квалитету 
електричне енергије, затим, нередовно 
очитавање бројила, могућност плаћања 
дуга у више рата, достављање опомена.

Да би се унапредили односи с купци-
ма у делу рекламација и жалби као и 
примедби купаца по разним основи-
ма, а посебно међусобних односа елек-
тродистрибуције и купца, априла 2011. 
године, на нивоу Управе формиран је 
Стручни тим за рекламације, са задат-
ком да прати, повремено (тромесечно) 
анализира трендове и појаве у области 
рекламација и жалби купаца, предла-
же пословодству мере за унапређење 
односа у овој области а самим тим и 
мере за смањење рекламација. Анали-
зирајући стање укупних обраћања и 
рекламација у 2013. години, Стручни 
тим је констатовао да је укупан број 
евидентираних рекламација незнат-
но мањи у односу на број рекламација 
у претходној години и да постоји не-
уједначеност у евидентирању реклама-
ција у огранцима. Стручни тим сматра 
да је потребно пружати квалитетније 
услуге купцима, што значи смањити 
број рекламација које се односе на те-
куће пословање, одговорно приступи-
ти свакој појединачној рекламацији и 
уколико је оправдана решити је у што 
краћем року, редовно пратити како се 
рекламације евидентирају и контроли-
сати њихову реализацију.

М. Ш. 

ЖАЛБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ КУПАЦА У 2013. ГОДИНИ

У току прошле године евидентирано 94653 рекламације, што је за око 2%  мање 
у односу на претходну годину. Свака рекламација се појединачно разматра и 
уколико се утврди да је основана, врши се исправка. Одговоран однос према купцима 
подразумева, пре свега, пружање квалитетнијих услуга односно стављање купца на 
прво место у пословању

Одговорно према купцима

Разговор с купцем на наплатном месту ЕД „Нови Сад“
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Последња два дана јануара на поје-
диним подручјима Војводине (ЕД 
„Панчево“ и ЕД „Зрењанин“), која су 
била захваћена изузетно јаком коша-
вом и снежним наносима, регистрован 
је повећан број кварова на елементи-
ма електродистрибутивног  система. 
Међутим, узимајући у обзир карактер 
и дужину трајања временских непого-
да, може се  констатовати да је, само 
захваљујући изузетно високој погон-
ској спремности електродистрибути-
вног система Електровојводине, број 
кварова сведен на минимум, у наста-
лим екстремним условима.

Ово су подаци које сазнајемо од 
Звездана Крунића, главног инжењера 
у Сектору за управљање и планирање 
конзума, Дирекције за управљање Уп-
раве Електровојводине. Он подсећа да 
су јак ветар, кошава и високи снежни 
сметови који су на појединим путеви-
ма проузроковали дуготрајне  прекиде 
саобраћаја, понегде у потпуности оне-
могућавали рад стручних екипа Елек-

тровојводине на терену. Због тога су, у 
појединим случајевима, прекиди у на-
пајању електричном енергијом трајали 
знатно дуже него што је то уобичајено 
у сличним приликама. Због рашчишћа-
вања снега на тим путевима и „осло-
бађања“ завејаних возила и спасавања 
многих путника, деце и одраслих, мо-
рале су да се укључе тешка механиза-
ција и припадници Војске Србије, по-
лиције, екипа за ванредне ситуације и 
солидарни грађани.  

Крунић истиче да је електроенергет-
ска ситуација у јануару у целини била 
добра и да није било ограничења у ис-
поруци електричне енергије, нити на-
понских редукција на ТС 110/x kV. Хи-
дролошка ситуација је, услед редовних 
дотока река за ово доба године била 
очекивана, па су производни капаци-
тети у хидроелектранама радили би-
лансираним режимом рада. Што се 
тиче погонске спремности и функци-
онисања ЕД система Друштва, Крунић 
констатује да је систем радио стабил-

но и да је број тзв. погонских догађаја у 
односу на исти период прошле године, 
био приближно једнак. Од погонских 
догађаја издваја неколико: Тридесетог 
јануара, у 21,08 сати, дошло је до испа-
да 10 kV извода „Велико Средиште“ у 
ТС 35/10 kV „Вршачки виногради“ де-
ловањем прекострујне заштите због 
појаве више истовремених кварова. 
Без напајања је остало пет села са 1788 
купаца. Прекид у напајању електрич-
ном енергијом је трајао 12 сати и 54 
минута. Тридесет првог јануара, у 5,50 
сати, дошло је до испада 20 kV извода 
„Фаркаждин“ у ТС 35/20 kV „Перлез“ 
деловањем земљоспојне заштите. Без 
напајања су остали купци електричне 
енергије из Сакула, Фаркаждина и Ид-
вора, укупно њих 1.785. Купци из Фар-
каждина (517) и Сакула (833) су доби-
ли напон након 9,41 сати, а у Идвору 
(435) након 9,50 сати. Истога дана, у 
4,33 сати, дошло је до испада 20 kV из-
вода „Бело Блато“ у ТС 35/20 kV „Пер-
лез“ деловањем земљоспојне заштите. 
Без напајања је остало 1.345 купаца 
из Белог Блата. Прекид је трајао 4,32 
сата.

-И током јануара су на мети лопова 
поново били сви делови ЕД система, 
уз  велику материјалну штету. Посебно 
су на удару биле бакарне плетенице за 
уземљење у ТС 110/x kV : „Кикинда 1“, 
„Кикинда 2“ и „Рума 1“ (укупно покра-
дено 118 плетеница). Према диспечер-
ским подацима, у јануару је ЕД  купци-
ма Електровојводина испоручила 794 
GWh електричне енергије (смањење за 
6,22% у односу на исти период претхо-
дне године и за 8,84% у односу на би-
ланс). Енергија је испоручена уз макси-
малну регистровану снагу од 1.407 МW 
(за 1,88% виша од вршне снаге из јану-
ара 2013) - каже Крунић. Он подсећа да 
је средња дневна температура у јануару 
била 4,4 оС (за 2,2 оС више од средње 
дневне температуре у јануару претхо-
дне године).

М. Ч.
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ВОЈВОДИНУ КРАЈЕМ ЈАНУАРА ЗАХВАТИЛО СНЕЖНО НЕВРЕМЕ

Изузетно погонски спремна електродистрибутивна мрежа Електровојводине у 
целини радила стабилно и поред изузетно снажних удара кошаве крајем месеца, уз 
релативно мали број испада  нарочито на подручју ЕД „Панчево“ и ЕД „Зрењанин“

Одолео добро 
припремљен систем

Олујно невреме захватило Војводину
Фото: Дарко Дозет
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Имајућу у виду да време које до-
лази захтева детаљну и тачну 
анализу, односно перманентно 

праћење процената губитака како би се 
они што ефикасније смањивали, Елек-
тродистрибуција „Зрењанин“ има у 
плану поделу на нивое или реоне што 
подразумева Зрењанин, Нову Црњу, 
Нови Бечеј, Бегејце и Кикинду. Оваква 
подела ће омогућити постављање заду-
жења по организационим деловима у 
циљу смањења губитака на планске ве-
личине.

Један од основних „алата“ за смањење 
губитака јесте квалитетно обављање 
контроле мерних места. То подразуме-
ва између осталог и на бази софтвер-
ских алата (БТЕ и сличних) правил-
но утврђивање области интензивне 
контроле, стручност и обученост за-
послених на горе поменутим послови-
ма. Затим, коришћење расположивих 
и сложенијих мерних уређаја и метода, 
коришћење искуства код откривања и 
утврђивања неовлашћене потрошње 
електричне енергије као и примену свих 
мера заштите на раду и отклањање не-
правилности на мерним местима након 
извршене контроле.

У 2013. години Електродистрибуција 
„Зрењанин“ је планирала 21.732 контро-
ле мерних места категорије домаћин-
ства и остало, од тога у организационој 
целини Зрењанин без погона Кикинда 
16.932 и организационе целине погона 
Кикинда, укупно 4800 контрола.

Током 2013. године реализовано је 
укупно 22.660 контрола мерних места 
или 104,2 процента. Овакав приступ 
организацији и реализацији контрола 
мерних места донео је добре резулта-
те, од тога се издвајају: број откривених 
неовлашћених потрошњи, укупно 634, 
фактурисана неовлашћено утрошена 
електрична енергија преко 45 милиона 
динара, број откривених случајева не-
правилног регистровања енергије укуп-
но 148, за коју је фактурисано преко 16 

милиона динара. Резултат су укупни гу-
бици на основу свега наведеног а они 
износе 11,38 процената што је испод 
нивоа од 11,64 процента.

На основу приказаног резултата 
закључује се да су планиране и изве-

дене активности  потпуно оправдане у 
смислу смањења губитака електричне 
енергије као и у смислу исправног об-
рачуна и фактурисања утрошене енер-
гије.

М. Ја.

ЕД „ЗРЕЊАНИН“ О ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ЗА СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА 

Према оперативном плану Електровојводине за смањење укупних губитака у преносу 
и продаји електричне енергије за 2013. годину, пред Електродистибуцију „Зрењанин“ 
постављен задатак смањења губитака на 11,64 процента, да би на крају ове године 
према плану они износили 11,07 процената односно планираних 10,49 процената на 
крају 2015. године   

Задатак – смањити губитке

Табеларни приказ Извода из стратегије ЕД „Зрењанин“

Табеларни приказ губитака у процентима ЕД „Зрењанин“

Табеларни приказ губитака у процентима ЕД „Зрењанин“
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Д испечерски центар Елек-
тродистрибуције „Сомбор“ 
радно ангажује пет смен-

ских радника (диспечера) и шефа 
диспечерског центра. Оно што сва-
како издваја овај Диспечерски цен-
тар од осталих јесте софтверски 
пакет енергетских апликација за 
оперативно управљање дистрибу-
тивном мрежом која је инсталисана 
у огранаку ЕД „Сомбор“ 2001. годи-
не, што је била прва инсталација те 
врсте у Електровојводини. Сви по-
даци реалног времена прикупље-
ни у SCADA систему су укључени у 
DMS софтвер. Подаци реалног вре-
мена се састоје од статуса расклоп-
не опреме (тополошке структуре) и 
даљински пренетих мерених (теле-
метрисаних) вредности у диспечер-
ски центар.

Програмски пакет је омогућио 
инжењерима приступ преко рачу-
нара а после инсталације у огранку 
Електродистрибуција „Сомбор“ тај 
софтверски пакет је инсталисан и у 

све остале огранке Електровојводи-
не.

Дежурни диспечер Александар Ме-
нићанин описао је начин и услове рада 
у Диспечерском центру: 

- У диспечерском центру Електро-
дистрибуције „Сомбор“ радим од 1993. 
године. Имамо разлога да будемо задо-
вољни условима рада, као и одличним 
међуљудским односима и хармонијом 
која је присутна у целом огранку. Кон-
зумно подручје Електродистрибуције 
„Сомбор“ није мало. Наш посао је вео-
ма одговоран, а задужени смо између 
осталог за погон Врбас и пословнице 
Апатин, Оџаци и Кула. За двадесетјед-

ну годину рада свакодневно се суоча-
вамо са изазовима и настојимо да сва-
ки задатак обавимо што ефикасније 
и у што краћем временском периоду, 
имајући у виду пре свега процеду-
ре и прописе којих се придржавамо у 
потпуности.

Александар наглашава да већих про-
блема у раду Диспечерског центра нема 
посебно откако је он реновиран и адап-
тиран. Једино што прилично недостаје 
је мањак кадрова, односно чињеница 
да само пет диспечера ради у сменама, 
а он сматра да су ради одговорности 
тог посла неопходна по два диспечера у 
смени. Дешава да је за обављање посла 
услед већих кварова на мрежи преоп-
терећеност диспечера све присутнија. 
Такође, Александар напомиње да ће 
крајем године морати да се опросте од 
двојице колега који одлазе у пензију и 
који ће свој радни век завршити баш у 
Диспечерском центру Електродистри-
буције „Сомбор“ тако да је долазак нове 
радне снаге неопходан.

Оно што фасцинира јесу одлични 
међуљудски односи, не само у Диспе-
черском центру него и у Огранку. 

- Међу колегама у Диспечерском 
центру има и кумова. Наше дружење 
се наставља и након радног времена. 
Учествујемо као тим, активно се бавимо 
спортом, првенствено одбојком – наво-
ди за крај разговора диспечер Алексан-
дар Менићанин.

М. Ја.  

У ПОСЕТИ ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТАРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ „СОМБОР“

У Електродистрибуцији „Сомбор“ мењају се алати, методе рада и технологије али 
ентузијазам и радне навике запослених су константа пренета из прошлих времена. 
То је свакако и гаранција да ће Сомбор и околина и даље бити квалитетно и 
континуирано снабдевен електричном енергијом захваљујући не само руководству, 
мобилним екипама монтера него и диспечерима који прате рад система у Оџацима, 
Апатину, Сомбору, Црвенки, Врбасу, Кули, местима покривеним даљинским 
управљањем

Одговоран посао диспечера

Владислав Цветић, руководилац Сектора управљања и Александар Менићанин, 
диспечер у Електродистрибуцији „Сомбор“

l У планУ Wall Display за ДЦ ЕД „Сомбор“

Како би Диспечерски центар био потпун, а систем функционисао на задовољавајућем 
технолошком нивоу, недостаје Wall Display. У плану је расписивање тендера, а 
запослени се искрено надају да ће се до краја године досадашњу синоптичку плочу 
заменити управо Wall Display.

М. Ја.
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У току 2013. године у свим привред-
ним друштвима у ЕПС-у одржана 
је обука: „Улога лидера и менаџе-

ра у развоју културе БЗР“. Обуком су 
обухваћена пословодства ПД и сви ру-
ководиоци по вертикалној линији упра-
вљања. Предавање је одржао Ненад Вла-
дић, директор Сектора за БЗР у ЈП ЕПС. 
Ово је био увод у низ едукација намење-
них пословодствима и руководиоцима 
привредних друштава.

- Електровојводина је била прво при-
вредно друштво у коме је одржана ова 
обука, најпре, уз присуство запослених 
у Управи Друштва, потом је уследила  
обука у свим огранцима - сазнајемо од 
Миливоја Николића, из Службе за без-
бедност и заштиту здравља у Дирекци-
ји за корпоративне послове Друштва.

Циљ обуке је био да се пословод-
ства Управе Друштва и огранака, као 
и руководиоци, упознају са најсавре-

менијим алатима и обуче, како својим 
личним ангажовањем могу да доприне-
су развоју и унапређењу концепта БЗР у 
Електровојводини. Да би се то оствари-
ло, потребна је видна опредељеност по-
словодства, а потом и свих запослених 
- да се функција безбедности и здравља 
на раду постави као стратешки прио-
ритет. Код сваког запосленог потребно 
је створити осећај одговорности и без-
бедности док је на радном месту.

Од Николића сазнајемо да су запосле-
ни обуком упознати на који начин се 
кроз лично ангажовање показује осећај 
припадности БЗР. Затим, концепт БЗР 
ревизије-аудит, основни концепт сис-
тема управљања БЗР, значај видљиве 
улоге лидера и планирања БЗР. Пред-
стављени су и заједнички елементи у 
организацији БЗР. Као основне карак-
теристике, ту се  помињу максимална 
укљученост свих запослених, анализе 

на свим нивоима. Затим, дељење ин-
формација са терена ка руководиоци-
ма, па од руководства ка запосленима 
на терену и потреба да сви нивои орга-
низације раде заједно. Као основно на-
чело управљања БЗР-ом истакнуто је да 
се све повреде могу предвидети. Потом,  
да су менаџери одговорни, да је безбед-
ност рада - први услов за свако радно 
место. Такође, да запослени морају да 
буду обучени а да су и менаџери оба-
везни да обављају редовне БЗР посете 
и да се сви недостаци морају одмах от-
клонити. 

-Други део обуке био је намењен 
упознавању присутних са савременим 
алатима у циљу развијања видљивог 
осећаја лидерства. Наиме, кроз разго-
вор са запосленима омогућава се ли-
дерима да видљиво покажу и одмере 
своју посвећеност БЗР, да мотивишу за-
послене да раде безбедно. Потом, да се 
непрекидно подиже свест запослених у 
погледу БЗР и отвара се могућност да се 
од запослених чују проблеми које имају 
и, врло битно, да се спрече инциденти. 
Стање БЗР у току 2013. године у Елек-
тровојводини је унапређено повећањем 
броја обилазака на терену лица одговор-
них за БЗР у свим огранцима Друштва. 
Значајна новина је да је процедуром 
ПР-БЗР-01 Спровођење мера БЗР, уве-
дена и обавеза контролних обилаза-
ка директора огранака при извођењу 
радова на терену као и руководилаца 
средњег менаџмента, најмање једном 
месечно. Извештаји о тим контролама 
се достављају овдашњој Служби за БЗР, 
ажурирају се, и доносе закључци ради 
унапређења функције БЗР.

Николић истиче да све ово има за 
циљ да се код менаџера развију основ-
ни принципи видљивог осећаја лидер-
ства у развијању културе БЗР. Све ово је 
процес, а кључ успеха се огледа у сталној 
и видљивој посвећености менаџмента 
компаније давањем личног примера и 
доношењем одлука без прављења изу-
зетака у односу на запослене или врсту 
процедуре. Предвиђен је и наставак ове 
обуке у Друштву крајем фебруара. 

М. Ч.

НАСТАВАК ОБУКЕ „УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛИДЕРА И МЕНАЏЕРА У РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ БЗР“

Веома је битно да се у овој стратешки приоритетној пословној функцији код сваког 
запосленог у Друштву створи осећај одговорности и безбедности док је на радном 
месту

И руководиоци у контроли

Одговорност и безбедност на радном месту
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Матија Ижипац главни елек-
тромонтер 1 у Електродист-
рибуцији „Сомбор“, завршио 

је средњу Техничку школу у Сомбору, 
смер електротехничар за електричне 
мреже и електрична постројења. Оба-
вља послове главног електромонтера 1, 
екипе за град Сомбор у чијем је саставу 
од првог радног дана, а сада ради и као 
заменик пословође. Његови задаци  као 
главног електромонтера су руковођење 
и организовање рада техничке екипе на 
терену по радном налогу уз примену 
важећих општих и интерних прописа и 
упутстава као и вођење више водећих 
електромонтера, самосталних електро-
монтера и електромонтера код најсло-
женијих послова на одржавању елек-
троенергетских објеката уз коришћење 
личних и колективних заштитних сред-
става, извођење манипулација и радова 
на одржавању ЕЕО и обављање других 
послова у оквиру врсте и степена струч-
не спреме. Електромонтер са скоро три 
деценије радног искуства, Матија Ижи-
пац присећа се својих почетака у Елек-
тровојдини:

 – Било је лето 1985. године, сезона 
годишњих одмора, када су ме из наше 
правне службе позвали да дођем у 
екипу у којој сам и данас. Било је вре-
ме доручка. Дочекао ме је чика Сте-
ва, мој први шеф и ментор и одмах ме 
је упутио према празном орману који 
је од тог момента постао мој. Проду-
жили смо у магацин да задужим рад-
но одело и комплетну опрему. Почео 
је мој шестомесечни приправнички 
стаж - јасно се сећа Матија својих пр-
вих дана у Електровојводини и колико 
му је значила воља за преношењем ду-
гогодишњег искуства и знања старијих 
колега. Исто то он ради и данас. – До-
лазе млади људи жељни знања. У неки-
ма препознајем себе. Иако и дан данас 
учим и унапређујем своје знање и мо-
дернизован начин рада, јер човек учи 
док је жив, задовољство ми је да обу-
чавам нове мајсторе и да долазеће ге-
нерације упутим у вештину која је мени 
остављена - додаје Матија и каже да 

још увек наилази на изазове у послу 
који воли, као и да приправници некад 
имају креативно решење за проблеме 
на терену. 

Мобилна екипа „Град“ у којој Матија 
ради броји 15 електромонтера и заду-
жена је за конзум града Сомбора који 
напаја електричном енергијом 22.000 
купаца.

– Ујутру после кафе и раног доручка, 
око седам сати, добијамо радни налог 
на којем пише број возила које заду-
жујемо, имена монтера који излазе на 
терен и конкретан задатак који треба да 
се обави. Припрема се алат, материјал 
и све што нам је потребно за решавање 
проблема или квара. Време искључења 
струје неког дела града или улице, као 
и сва остала правила морају строго да 
се поштују, да наши потрошачи не би 
трпели дуже без електричне енергије. 
По завршетку посла следи процедура 

слична оној пре обављања радова – оп-
исује свој типичан радни дан Матија. 
Он каже да није имао повреде на раду 
за 28 година рада. Знање које је усвојио 
и које несебично преноси стекао је на 
теренима и дежурствима.

- У ситуацијама које доводе до по-
вреда најчешће је одговоран људски 
фактор. Опрезности никад доста – 
каже Ижипац који учествује у свим 
компликованијим манипулацијама. 

Матија Ижипац има троје деце. Два 
сина, Срђана и Дарка и ћерку Вању 
која је татина мезимица. Срђан је на 
студијама у Новом Саду, а млађи Дар-
ко похађа електотехничку школу и 
већ показује склоности и велико за-
нимање према овој области. Супруга 
Тања му је подршка од почетка рад-
ног века у овом опасном и захтевном 
послу.

С. Ц.

МАТИЈА ИЖИПАЦ, ГЛАВНИ ЕЛЕКТРОМОНТЕР 1, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈA „СОМБОР“

Прфесионалац дугогодишњег искуства Матија Ижипац истиче како су у његовом 
послу опрезност, знање и подршка породице од суштинске важности и присећа се 
својих почетака у Електровојводини 

Предан послу три деценије
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Матија Ижипац, главни електромонтер у ЕД „Сомбор“
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Споразум гарантује и да ће до 
1. марта ове године Републич-
ка Влада дати сагласност на го-

дишње програме пословања(ГПП). 
Потписници Споразума су утврдили 
и да ће у складу са законом омогући-
ти запошљавање  у оним деловима 
производног система где је то неоп-
ходно.

Синдикат радника ЕПС-а захтевао 
је и регулисање власничких односа за 
враћање објеката друштвеног стан-
дарда који су изграђени из средстава 
заједничке потрошње и одрицањем 
од регреса запослених у електропри-
вреди. А када је реч о расподели аку-
мулираних прихода која укључује и 
исплату дела добити запосленима, 
она ће бити остварена половином 
ове године. У међувремену радни-
цима ће до 1. марта бити на распола-
гању позајмица на коју имају право, 

а у складу са важећим Колективним 
уговором који су потписани прошлог 

фебруара између Синдикалне орга-
низације Електровојводине и њеног 
пословодства.

 Изузетно битно за све чланове Синди-
ката је да ће након потписивања Споразу-
ма имати свог представника у Надзорном 
одбору Електропривреде Србије, што до 
сада није био случај. Потписивањем Спо-
разума остварена је већина захтева које 
је Синдикат запослених у Електропри-
вреди Србије упутио републичкој Вла-
ди и Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине. Договором је 
учињено да преговори у вези са тешкоћа-
ма у пословању и тренутним проблемима 
у остваривању што бољих резултата на 
које наилазе запослени афирмишу дија-
лог радника и законодавца.

 То значи и да претходно најављене 
обуставе рада у електропривреди неће 
бити.

М. Јо.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЕПС И СИНДИКАТ ЕПС-А ЗАКЉУЧИЛИ СПОРАЗУМ

Синдикат Електропривреде Србије је потписивањем Споразума са Владом Републике 
Србије и ЈП  ‘’Електропривреда Србије’’ 11. фебруара обезбедио право да учествује у радним 
тимовима за израду текстова предлога Закона о раду, предлога Закона о приватизацији, 
предлога Закона о стечају и предлога Закона о штрајку. Поред тога покренута је и 
иницијатива за дефинисање власништва за објекте друштвеног стандарда изграђене из 
средстава заједничке потрошње, као и обезбеђење сигурности рада електроенергетског 
система изузимањем дела јавних набавки из Закона о јавним набавкама

Права запослених 
на првом месту

Владимир Плавшић, председник Синдикалне организације Електровојводине

l Председник синдикалне организације електровојводине  
о сПоразуму

- За нас који чинимо део Синдикалне организације Електропривреде Србије, веома 
је важно да имамо представнике у радним тимовима за израду предлога Закона о 
раду,  Закона о приватизацији, Закона о стечају и Закона о штрајку и то директно 
или преко Конференције слободних синдиката. Поред тога Споразум који смо 
потписали са представницима највишег органа републичке власти гарантује да 
се на део стратешких набавки намењен  тржишту Eлектропривреде Србије  неће 
примењивати Закон о јавним набавкама. Што значи да ће материјал неопходан за 
интервенције наших екипа на терену бити доступнији него до сада. То је изузетно 
битно за подизање погонске спремности, која је увек била на високом нивоу. Важно 
је и то да је постигнута сагласност да се одобри запошљавање радника у оним 
делатностима електропривреде где је то неопхпдно. То значи да неће бити усвојен 
предлог о забрани запошљавања у јавном сектору који је требало да важи до 31. 
децембра 2015. године – објаснио нам је председник Синдикалне организације 
Електровојводине, Владимир Плавшић.
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Сретење Господње црквени је и 
државни празник и успомена 
на дан када је Богородица први 

пут у храм увела новорођеног Христа, 
да га посвети Богу. Сретење Господње 
се слави увек четрдесетог дана по Бо-
жићу, када се прославља први сусрет 
Бога и човека под сводовима јеруса-
лимског храма и сретење новорођеног 
Месије, кога је у наручје примио пра-
ведни старац, познат као Свети Симеон 
Богоносац. Овај празник је од суштин-
ске важности за хришћанство и његово 
значење указује на први сусрет Спаси-
теља Исуса Христа са људима. Побож-
ном старцу Симеону је Бог рекао да 
неће умрети док не види Христа Спаси-
теља. Он је на руке примио малог Хри-
ста Бога. Зато се зове Богопримац. Том 
догађају је посвећено Сретење које се 
празнује 2. фебруара по старом, а 15. 
фебруара по новом календару. Сретење 
Господње је сврстано и у ред богоро-
дичних празника јер се на тај дан исто-
времено велича и чистота Богородице. 
Празник се званично и континуирано 
слави од времена цара Јустинијана, та-
чније од 544. године, када је епидемија 
куге односила и до 5000 живота днев-
но, а земљотрес у Антиохији оставио 
за собом велику пустош, па је празник 
уприличен као молитва и молба да не-
среће престану. Слава Сретења веома је 
честа у српском народу, који за овај дан 
везује своју традицију и обичаје. Дан 
Сретења Господњег 1804. године пре-
судан је за исорију српског народа, јер 
је тог дана Карађорђе Петровић поди-
гао Први српски устанак у Орашцу, на 
збору српских кнезова и првака. Истог 
дана, 1835. године у Крагујевцу је прог-
лашен и први Устав кнежевине Србије, 
познат као Сретењски устав, а Србија 
на овај дан слави Дан државности. У 
нашем народу постоји и веровање да 
се на Сретење срећу и раздвајају зима и 
лето. Ако осване сунчан дан, а медведи 
у шуми устану и изађу напоље и упла-
шени од сопствене сенке врате се у зим-
ски сан, верује се да ће зима потрајати 
још шест недеља.

С. Ц.

СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ 15. ФЕБРУАР

Сретење Господње је празник од суштинске важности за хришћанство и увек се 
слави четрдесетог дана по Божићу. Србија на овај дан слави Дан државности

Дан државности Србије
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Када кренете из Новог Сада пут 
Фрушке горе, након велике 
раскрснице која вас упућује на 

четири стране ове војвођанске пла-
нине крените правцем према Иригу и 
пре него што стигнете у ово мало ме-
сто у срцу Срема, са леве стране путо-
каз показује Хопово. Мештани а и они 
који нису родом из ових крајева знаће 
да је реч о манастирима Старом и Но-
вом Хопову.

Манстир Ново Хопово основан је по-
четком VI века. Његово постојање до-
води се у везу са преношењем моштију 
светог Теодора Тирона и сматра се да су 
данашњи темељи настали на рушевина-
ма неке старије цркве. Документи зва-
нично показују да је манастир задуж-
бина владике Максима Бранковића. 
Осим што је имала добре материјалне 
приходе ова грађевина представљала је 
и јако културно средиште па се 1578. го-
дине манастир Ново Хопово у путопису 
Стефана Герлаха помиње као место где 
постоји монашка школа. Црква (олтар 
и наос)  је први пут осликана 1608. го-
дине. Не зна се ко су били аутори али 
се претпоставља да су дошли са Свете 
Горе. Лаици то не могу да примете, али 
добри познаваоци уметности манасти-
ра на Атосу веома лако препознају да су 
уметници читаве композиције из све-
тогорских манастира пресликали на 
зидове храма у Новом Хопову. Чини се 
да су фреске биле и позлаћене међутим 
временом позлата је или пропала или 
остругана. Интересантно је да уметни-
ци који су стварали фреске у припрати 
нису следили нови правац као они који 
су радили наос, већ су се вратили тра-
дицији што је резултирало знатно ква-
литетнијим осликавањем. А ко су били 
они, остаје тајна.

Манастир је тешко страдао 1684. и 
1688. године од Турака, када су монаси 
због њихове најезде морали да беже у 
Шабац. Од 1693. почиње обнова ове све-
тиње и од тада манастир поседује око 
1800 јутара пољопривредног земљишта 
са четири млина. Један запис из 1771. 

године тврди да је у то време манастир 
био окружен конацима са све четири 
стране и управо од тада они имају свој 
садашњи барокни изглед.

Источно од манстира Ново Хопово 
на малој заравни, изолована и непри-
ступачна лежи светиња Старо Хопово. 
До њега није лако доћи не толико ни 
због неприступачног терена већ зато 
што су летњи путеви због ретких про-
лазака скоро употпуности обрасли ви-
соком травом.

Данас је црквица у прилично лошем 
стању. Из крова извирује израсло др-
веће, на грађевини нема прозора ни 
врата, под је повађен, али она и даље 
поседује харизму коју, тврде многи, не 
можете осетити у много већем Новом 
Хопову. Сматра се да је и ова мала све-
тиња задужбина грофа Ђорђа Бранко-
вића. Црква и данас постоји али не на 
месту где је првобитно била саграђена. 
Зидана од тесаног камена и опеке посе-
тиоцу нуди богато резбарен иконостас  
који је давне 1793. осликао иришки мо-
лер Јефрем Исаиловић.

Не треба заборавити ни да је мана-
стир Ново Хопово имао богату исто-
рију. Једно време био је седиште епис-

копа па се по њему Сремска епархија 
називала Хоповском. Ту је успешно 
радила монашка школа а у периоду од 
1757. до 1760. године у манастиру је бо-
равио српски просветитељ Доситеј Об-
радовић.

М. Јо.

Манастир Ново Хопово увек је био јако културно средиште извесно време и седиште 
епископа. Старо Хопово почива у шуми као неми сведок историје

Задужбина владике
Максима Бранковића

МАНАСТИРИ СТАРО И НОВО ХОПОВО

Манастир Ново Хопово

Манастир Старо Хопово
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На Изборној скупштини Гранске 
организације пензионисаних 
радника Електровојводине, која 

је одржана крајем децембра прошле 
године, за члана Извршног одбора 
изабран је Мирко Блажевић. У пензији 
је две године, а цео радни век провео је 
у Електровојводини и то на најодговор-
нијим функцијама од којих је најзна-
чајнија директор Електродистрибуције 
„Нови Сад“. 

- Познато је да је одлазак у пензију 
стресан, посебно за оне који су мен-
тално и физички спремни да још увек 
дају пун допринос послопвима које 
су до тада обављали. Ако сте непри-
премљени за такву промену, а при том 
пуни енергије можете постати конфуз-
ни и стваралачки ускраћени. Одсуство 
из породичног окружења које су ми на-
метале пословне обавезе покушавам да 
надокнадим сада, посебно оним што су 
ми  као нову улогу дале животне окол-
ности,  да се дружим са унуком. Будући 
да је срећа обострана ту функцију оба-
вљам с поносом и њој подређујем све 
друге обавезе – каже Блажевић.

Још као активни радник у Електро-
војводини подржавао је рад Гранске ор-

ганизације пензионера од његовог за-
снивања пре двадесет година.

- То сам чинио зато што је много ста-
ријих колега одлазило у пензију а ја сам 
желео да их и даље срећем и да се дру-
жимо, да попричамо с њима о пробле-

мима на које наилазим свакодневно а 
које сам могао да решим слушајући њи-
хова искуства и при том им искажем 
поштовање и захвалност. Сада, са ове 
дистанце могу да кажем да се од мог од-
ласка у пензију доста тога променило. 
Оно што је остало, посебно у новосад-
ској дистрибуцији је међугенерацијска 
повезаност. Волео бих да се такав однос 
очува, јер без обзира на време, потребе 
људске душе су исте, да припада драгим 
људима и да обнавља сећања на срећ-
не тренутке који су ублажавали хије-
рархијску подређеност на послу – обја-
шњава Мирко Блажевић.

Сада као активан члан Гранске ор-
ганизације пензионисаних радника уз 
могућности и обавезе које му се намећу, 
може да их обавља опуштено и без вре-
менског ограничења које подразумева 
један озбиљан радни век. А живот има 
смисла док га трошиш по сопственом 
избору.

М. Јо.

МИРКО БЛАЖЕВИЋ РАДНО И У ПЕНЗИЈИ

Мирко Блажевић цео радни век провео у Електровојводини и спреман је да се ангажује 
у раду Гранске организације . Да пензионерски дани не морају да теку монотоно, 
свакодневно доказују у Гранској организацији пензионисаних радника Електровојводине 
различитим ангажовањима и бројним акцијама које ће и ове године бити реализоване

Помаже пензионисаним 
колегама

Дружење и договор у Клубу пензионера

Мирко Блажевић
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На почетку манифестације при-
сутне је поздравио повереник 
СО погона Врбас, Мирослав 

Сремачки. 
Манифестацији су присуствовали 

директор Друштва Срђан Кружевић 
као и целокупан менаџмент Електро-
војводине, директор Електродистри-
буције „Сомбор“, Зоран Симендић, 
председник Синдикалне организа-

ције, Владимир Плавшић, пове-
реници СО ЕВ и чланови Актива 
жена. 

Ни временске неприлике нису оме-
ле организаторе овогодишње кобаси-
цијаде да манифестацију организују 
баш онако како доликује. Два сата 
су гости могли да уживају у одлич-
но спремљеним кобасицама, куваном 
вину а за оне највеселије био је заду-
жен тамбурашки оркестар који је учи-
нио да кобасицијада буде манифеста-
ција вредна сваког респекта. 

Ово је само једно у низу дружења у 
организацији Синдикалне организа-
ције Електровојводине. СО ће наста-
вити и убудуће да организује овакве и 
сличне манифестације за своје запо-
слене.

М. Ја.

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ПО РЕДУ КОБАСИЦИЈАДА У ВРБАСУ

Половином фебруара у организацији Синдиката Електровојводине у погону Врбас 
одржана четврта по реду кобасицијада на којој је учествовало преко 100 учесника

Дружење постаје традиција

Д
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Дружење на кобасицијади у Погону „Врбас“

С тонотениски клуб „Нови Сад“ 
одржао је годишњу Скупштину 
половином јануара, која је про-

текла у свечаном амбијенту. Клуб, 
који је актуелни вицешампион држа-
ве  у женској Супер лиги, уручио је 
захвалнице спонзорима, донаторима 
и пријатељима клуба, међу којима је 
и наша компанија.

Минула сезона је једна од најуспеш-
нијих у историји СТК „Нови Сад“. 
Женски сениорски тим играо је фи-
нале флеј офа првенства државе што 
је, уз рукометаше Војводине, најус-
пешнији резултат клубова из катего-
рије олимпијских спортова у нашем 
граду. Девојке су оствариле деветна-
ест победа и претрпеле два пораза у 
сезони. Наше играчице су у предход-
ној години, наступајући за репрезен-

тацију, освојиле чак четири медаље. 
Ана Жофија Фењвеши и Викториа 
Тружински чине златан дубл и једи-
не су у држави које су освојиле злат-
не медаље на светским такмичењи-
ма прошле године и тиме оправдале 
историјски успех из 2012. године, 
када су завршиле као други дубл Ев-
ропе. Упркос недовољним новчаним 
средствима за наступ на међународ-
ној спортској сцени, стонотенисер-
ке постижу врхунске резултате у ом-
ладинској конкуренцији са крајњим 
циљем да учествују на Олимпијским 
играма. У млађим категоријама СТК 
’’Нови Сад’’ је остварио најзапаже-
није резултате у Србији: кадетска 
појединачна државна титула, друго 
и треће место на јуниорском првен-
ству, екипна јуниорска вицешампио-

нска титула, клуб са највише играча 
на топ турнирима који има најви-
ше регистрованих такмичара омла-
динске школе у Србији. Клуб широм 
земље, без накнаде, реализује проје-
кат ’’Вратимо стони тенис у школе’’ 
(Град подржао акцију у којој је обуку 
похађало близу 1000 ученика), тре-
нира децу са посебним потребама 
(програм реализован у ОШ ’’Јован 
Поповић’’ за децу са оштећеним слу-
хом) и стручно усавршава полазнике 
Дома у Ветернику за ометене у раз-
воју. Електровојводина, као донатор 
овог клуба подстиче развијање свес-
ти о друштвеној одговорности према 
деци и омладини за које је бављење 
спортом изузетно важан део емоти-
вног, физичког и социјалног развоја.

С. Ц.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОНАТОР СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА „НОВИ САД“

Актуелни шампион државе
Електровојводина финансијски помогла најбољем женском клубу у Граду, а 
стонотенисерке тог тима се одужиле освајањем више медаља на међународним 
такмичењима




