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Позитиван 
тренд 
пословања

Електровојводина је, реализујући своју мисију, визију и 
своје стратешке циљеве (повећање наплате и смањење губи-
така) у прошлој 2013. години успела да оствари нето-добит 
од преко две милијарде динара, иако су у пословању и даље  
присутни ниска цена електричне енергије и евидентни про-
блеми на пољу ликвидности и наплати потраживања. Од 01. 
јануара прошле године Електровојводина не врши продају 
и испоруку електричне енергије купцима на високом на-
пону a oд јула на основу уговора закљученог између Елек-
тровојводине и ЕПС „Снабдевања“, уређено је пружање 
услуга у пословима који су се до отпочињања обављања де-
латности јавног снабдевања обављали у Електровојводини. 
У првој половини године Електровојводина је остварива-
ла приходе од продаје електричне енергије и реализовала 
укупне трошкове по основу набавке електричне енергије, а 
од јула до краја пословне године и убудуће Електровојво-
дина ће остваривати приходе по основу приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије за кориснике система 
за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном 
подручју Електровојводине, трошкове по основу купови-
не електричне енергије за надокнаду губитака у разводу и 
приходе по основу послова које услужно обавља за потребе 
ЕПС „Снабдевања“.

На остварену добит Електровојводине у 2013. години, ве-
лики утицај су имали смањење трошкова амортизације и 
одобрење за електричну енергију добијено од ЕПС-а по ос-
нову позитивних ефеката од извоза електричне енергије у 
првој половини прошле године.

У првој половини прошле године било је доминантно 
учешће прихода и расхода од продате, односно набавље-
не електричне енергије, али је по раздвајању делатности то 
битно промењено. Од тада доминира приход од приступа и 
коришћења дистрибутивног система, појављују се приходи 
по основу сервисних услуга, а од трошкова набавке остају 
само трошкови везани за набавку електричне енергије за 
надокнаду губитака у разводу.

У укупним изворима финансирања доминантно је учешће 
сопствених извора финансирања што указује на задовоља-
вајуће финансијско стање у Електровојводини, а што се ис-
товремено позитивно одражава на ликвидност и солвент-
ност Друштва.

Мирко Шијан
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ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Нови Статут Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“ сту-
пио је на снагу 4. марта. У скла-

ду са Статутом припремљене су измене 
оснивачких аката зависних привред-
них друштава у оквиру система „Елек-
тропривреде Србије“ и упућене су Над-
зорном одбору ЈП ЕПС на усвајање. 
Надзорни одбор има рок од 15 дана да 
усвоји нова оснивачка акта зависних 
привредних друштава, а потом на њих 
сагласност даје Влада Србије.

Овим променама званично ће запо-
чети корпоративизација ЕПС-а, пред-
виђена и у Полазним основама за реор-

ганизацију ЕПС-а, које је Влада Србије 
усвојила још у новембру 2012. године. 

Циљ је да се спровођењем корпора-
тивизације унутар система „Електро-
привреде Србије“ уједначе пословни 
процеси, обезбеди јединствен систем 
управљања и вођења послова и оп-
тимизују трошкови у финансијама, 
правним пословима, информацио-
но-комуникационим технологијама, 
људским ресурсима, јавним набав-
кама и односима с јавношћу. На тај 
начин ЕПС би постао ефикаснији и 
профитабилнији, а сви процеси јас-
нији. Процене су да би новом орга-

низацијом ЕПС годишње уштедео 36 
милиона евра, односно 100.000 евра 
дневно. 

Усвајањем новог Статута ЕПС-а 
учињен је први корак у корпорати-
визацији, а када Надзорни одбор ЈП 
ЕПС усвоји измене оснивачких ака-
та ПД заиста се и стварају услови за 
спровођење корпоративизације која 
је једини начин да ЕПС постане ефи-
каснији, транспарентнији и да одго-
ворност коначно добије име и пре-
зиме, што је и у интересу и грађана и 
оснивача, Владе Србије.

Приредио: М.Ш.

Измене оснивачких аката ПД 
послате Надзорном одбору

Привремени наставак 
резервног снабдевања

В лада Републике Србије дала 
је сагласност да Привредно 
друштво „ЕПС Снабдевање“ 

настави са резервним снабде-
вањем крајњих купаца који нису 
изабрали снабдевача, а којима 
резервно снабдевање престаје 1. 
марта.

„ЕПС Снабдевање“ ће привре-
мено наставити да снабдева елек-
тричном енергијом кориснике 
јавних средстава који су започе-
ли поступак јавне набавке елек-
тричне енергије до окончања овог 
поступка, као и привредне субјек-
те који су у поступку реструкту-
рирања, односно стечаја, најкас-
није до 30. јуна ове године.

Иначе, Влада Србије је дала и 
сагласност на оснивање привред-
ног друштва „ЕПС Трговање“ у 
Словенији. 

Приредио: М.Ш.
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Електровојводина је адаптацијом 
трафостанице 35/10 kV „СЕВЕР“ 
показала како се са релативно ма-

лим средствима може утицати на раци-
онално коришћење преосталих ресурса 
у опреми и мрежи, значајно им се про-
дужити радни век уз подизање поузда-
ности, а технолошки застарела опрема 
ставити у функцију модерног концеп-
та заштите и управљања. На свечаном 
пуштању у рад адаптиране трафоста-
нице присутнима су се обратили врши-
лац дужности министра привреде и ми-
нистар регионалног развоја и локалне 
самоуправе Игор Мировић и директор 
Електровојводине Срђан Кружевић.

–  Ова инвестиција у техничком сми-
слу има веома велики заначај као потен-
цијал који ће служити за будуће инвес-
тирање у пословно - индустријску зону 
која се налази у овом делу града – рекао 
је министар Мировић.

– Успели смо ову трафостаницу да по-
дигнемо на такав ниво да имамо даљин-
ско управљање, што значи да наши ди-
спечери на даљинском систему могу да 
виде када се дешава било који проблем 
на овој трафостаници и што је најваж-
није кроз даљинско управљање могу да 
премосте струју са једне трафостанице 
на другу што значи да ће грађани има-
ти далеко мањи број прекида, односно 

прекиди ће трајати далеко краће. Наш 
циљ је да све трафостанице у Војводини 
функционишу на овај начин – истакао 
је директор Кружевић.

Објекат је изграђен 1965. године ради 
обезбеђивања снабдевања потроша-
ча на релативно великом конзумном 
подручју дела града, као и значајних 
установа и купаца. Делови града које 
напаја ова трафостаница су ул. Краље-
вића Марка, Војводе Бојовића, Ђорђа 
Зличића, Косте Шокице, Карађорђева, 
Пере Попадића, Сајлово и друге, као 

и значајни индустријски купци НАП, 
Сервис водовода, Централно гробље, 
Ветеринарски институт, ДТД Шајкаш-
ка, Техногас, Колбис, Млекара, Ж. Ста-
ница. Уочљиво је да је ревитализација 
овог објекта била од великог интере-
са због поузданости и сигурности на-
пајања ексклузивног конзума, као  и 
снижавања трошкова одржавања. 
Предмет адаптације су били грађевин-
ски и електромонтажни радови. Извр-
шене су поправке на постојећем објек-
ту (браварија, дрвенарија, малтерисање 
и молерско фарбарски радови) као 
и грађевинске инсталације. Изврше-
на је и замена заштитно - управљачке 
опреме у постројењима 10 kV и 35 kV 
ради увођења даљинског управљања у 
трафостаници као и дотрајалих мало-
уљних прекидача у трафо ћелијама 35 
kV вакуумским. Утрошена средства за 
адаптацију ове трафостанице износе 
укупно 15,5 милиона динара. Грађевин-
ски радови су завршени у октобру 2013. 
године. Након тога су почели електро-
монтажни радови који су завршени у 
децембру 2013. године. У овој години је 
планирана набавка још 14 вакуумских 
прекидача за постројење 10 kV, као и 
два прекидача 35 kV за доводне ћелије, 
чиме би се комплетно завршила реви-
тализација овог веома важног објекта. 
Планирана вредност ових радова је око 
10 милиона динара.

А. Ж.

AДАПТИРАНА ТРАФОСТАНИЦА 35/10 kV „СЕВЕР“ У НОВОМ САДУ А
К

ТУЕЛ
Н

О

Систем подигнут на виши ниво
Електровојводина показала нови приступ технолошком осавремењавању и 
продужењу експлоатационог века објекта

Директор Срђан Кружевић  и министар Игор Мировић у обраћању медијима на 
отварању ТС 35/10 kV „Север“

Вршилац дужности министра привреде Игор Мировић и директор Електровојво-
дине Срђан Кружевић отварају  адаптирану ТС  35/10 kV „Север“
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СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ СА ОПШТИНОМ ВРБАС 

СЕДНИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА У ПД „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“

Овлашћени представници Зо-
рана Стојковић, Мирослав 
Бошковић и Милан Радин оба-

вештени су том приликом о добрим 
резултатима у пословању које је „Елек-
тровојводина“ забележила протекле 
године. 

Говорећи о степену наплате факту-
рисане реализације за период од 1. ја-
нуара до 31. јула 2013. године, а потом 
о другом делу године  када је основа-
но ПД „ЕПС Снабдевање“, директор 
Дирекције за трговину електричном 

енергијом, мр Бранислав Радовић, 
скренуо је пажњу на слојевитост од-
носа с купцима, али и напоменуо да је 
Електровојводина као и протеклих го-
дина била и остала стабилна и поузда-
на дистрибуција  у оквиру ЕПС групе.

Са становишта техничког система 
Друштва о резултатима за смањење 
губитака у Електровојводини за пери-
од од 2011. до 2013. године, говорио је 
директор извршне функције за техни-
чки систем, Срето Палалић. Све што је 
уложено у систем да би се одржао на 

квалитетном нивоу враћено је стабил-
ношћу у испоруци електричне енер-
гије, што Друштву осигурава лидерску 
позицију у односу на остале операторе 
дистрибутивног система.

Преглед пословања са финансијског 
пословања представила је директор 
Дирекције за економско – финансијс-
ке послове, мр Драгица Филиповић. У 
прошлој години остварен је позитиван 
финансијски резултат у износу од 2,3 
милијарди динара. 

М. Јо.

У корист грађана

Позитивно пословање

Заједничким улагањем у електроенергетске објекте Електровојводине и Општине 
Врбас потврђује се дугорочна пословна сарадња на принципима равноправности 
имајући у виду изузетан значај изградње нисконапонске и средњенапонске мреже 
и дистрибутивних трафостаница за житеље овог дела Војводине

На првом састанку овлашћених представника Оснивача у овој години усвојен 
финансијски извештај Привредног друштва за 2013. годину, разговарано  о 
губицима, наплати и погонској спремности система

Споразум који је половином мар-
та потписан у Електровојводи-
ни, потврђује улагање средстава 

за изградњу електроенергетских обје-
ката на територији Општине Врбас.

Потписивању Споразума при-
суствовали су заменик директора 
Електровојводине др Петар Загор-
чић са представницима пословодства 
Друштва, председник Општине Врбас 
др Братислав Кажић и његов заменик 
Милан Глушац. 

Предмет Споразума је заједнич-
ко улагање средстава за потребе из-
градње нисконапонске и средњена-
понске мреже као и дистрибутивних 
трафостаница.

 - Улагањем у капацитете за дистри-
буцију електричне енергије стварају 
се услови за отварање нових радних 
места, да се створи сигурност у снаб-
девању електричном енергијом и по-
бољша квалитет у њеној испоруци. 
Крајњи циљ је задовољство корисни-
ка наших услуга због којих и постоји-

мо као дистрибутер електричне енер-
гије - рекао је др Петар Загорчић.

Председник Општине Врбас др 
Братислав Кажић задовољан је због 
потписивања Споразума који је од 
општег интереса за све житеље ове 
друштвено политичке заједнице. 
Суштина заједничке активности је 
квалитетнији живот, али и довођење 
инвеститора на подручје врбаске 

општине који без електричне енергије 
и нових електроенергетских објеката, 
који су део потребне инфраструктуре, 
не би могли да улажу у развој тог под-
ручја.

Вредност инвестиције износи око 
10 милиона динара при чему ће Елек-
тровојводина подједнако поделити 
трошкове са Општином Врбас.

М. Јо.

Потписивање споразума о заједничком улагању
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Србија је ушла већ у другу годи-
ну отварања тржишта електри-
чне енергије, а од 1. јануара око 

3.200 купаца на средњем напону до-
било је могућност да бира снабдевача 
електричном енергијом. Ипак, иако су 
законски и формално сви услови ис-
пуњени, у пракси и даље постоје про-
блеми због којих ово тржиште и даље 
није потпуно функционално. Остало је 
да се регулише однос купаца са снабде-
вачима и диструбуцијом, али и усклади 
Закон о јавним набавкама са Законом 
о енергетици, како би тржиште заиста 
постало функционално, закључено је 
на Конференцији „У сусрет тржишту 
електричне енергије“, коју је редакција 
Балканмагазин-а организовала под 
институционалним покровитељством 
Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, а у партнер-
ству са ЈП Електропривреда Србије. 
Овога пута могла су се чути искуства 
из Хрватске, где отварање тржишта 
траје већ 10 година а у последњих пет 
година сви купци могу да бирају снаб-
девача. Од 2010. године алтернативни 
снабдевачи улазе на тржиште, да би 

данас већ њих 19 имало дозволу. Тина 
Јакаша, директор ХЕП Опскрбе, пан-
дана ЕПС Снабдевању, истакла је да од 

половине 2013. године други снабде-
вачи улазе у домаћинства и да се води 
прљава и тешка борба за купце, у којој 
се не бирају средства. Директор Елек-
тровојводине Срђан Кружевић је ис-
такао да закон о јавним набавкама и 
његовој компанији прави проблем, јер 
има обавезу да распише јавну набавку 
за електричну енергију потребну за 
њихово пословање, а због недостатка 
планова то нису могли да ураде, па су 
сада на резервном снабдевању. “Хрват-
ска је већ пет година у овом пројекту, 
а ми тек улазимо у другу. Оно што је 
важно је да продајемо српску струју, 
како би запошљавали људе и исплаћи-
вали плате. Ми се и даље бавимо со-
цијалним програмом више него биз-
нисом, а на нашем оснивачу је да види 
да ли тако треба и да остане”, поручио 
је Кружевић, додајући да су се на тери-
торији Електровојводине појавила још 
два понуђача, “Nova Commodities” и 
„GEN“-и, који су преузели тек 0,5 од-
сто потрошача, што указује да је Елек-
тровојводина ипак урадила добар по-
сао и задржала већину купаца.

А. Ж.

КОНФЕРЕНЦИЈА „У СУСРЕТ ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“
К

О
Н

Ф
ЕР

ЕН
Ц

И
ЈЕ

Тржиште коче јавне набавке
Процедура јавних набавки онемогућује државне институције и јавна предузећа да 
на време изаберу снабдевача електричном енергијом. Конкуренција напада најбоље 
клијенте, нико неће фирме са проблемима… упозоравају комшије из Хрватске

Директор Електровојводине Срђан Кружевић обраћа се на конференцији

Конференција „Балкан магазина“ о отварању тржишта електричне енергије
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ПОСЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У 2013. ГОДИНИ

Пословање привредних друштава 
Електропривреде Србије у 2013. 
години одвијало се у нешто по-

вољнијем привредном амбијенту у од-
носу на претходне године. Али и даље 
су у пословању присутни ниска цена 
електричне енергије, висока стопа не-
запослености и евидентни проблеми на 
пољу ликвидности и наплати потражи-
вања.

Са аспекта пословања Електровојво-
дине, 2013. година је обиловала проме-
нама: од 1. јануара Електровојводина 
не врши продају и испоруку електри-
чне енергије купцима на високом на-
пону; до 30. јуна Електровојводина  је 
обављала делатност трговине на мало 
електричном енергијом; рачуне за ут-
рошену електричну енергију од јула 
доставља новоосновано ЕПС „Снабде-
вање“; уговором закљученим између 
Електровојводине и ЕПС „Снабдевања“ 
уређено је пружање услуга у пословима 
који су се до отпочињања обављања де-
латности јавног снабдевања обављали 
у Електровојводини; у првој половини 

године Електровојводина је остварива-
ла приходе од продаје електричне енер-
гије и реализовала укупне трошкове по 
основу набавке електричне енергије, а 
од јула месеца до краја пословне године 
и убудуће Електровојводина ће оства-
ривати приходе по основу присту-
па систему за дистрибуцију електри-
чне енергије за кориснике система за 
дистрибуцију електричне енергије на 
дистрибутивном подручју Електро-
војводине, трошкове по основу купо-
вине електричне енергије за надокнаду 
гибитака у разводу и приходе по основу 
послова које услужно обавља за потре-
бе ЕПС „Снабдевања“.

Компоненте укупно реализованог 
финансијског резултата су позитиван 
резултат из пословних односа у износу 
од 2,36 милијарди динара,  позитиван 
резултат из финансијских односа 1,89 
милијарди и губитак из сфере осталог 
подбиланса у износу од 1,95 милијарди 
динара.

На остварену добит Електровојво-
дине у 2013. години, велики утицај су 

имали смањење трошкова амортиза-
ције, одобрење за електричну енергију 
добијено од Електропривреде Србије 
по основу позитивних ефеката од из-
воза електричне енергије у првој поло-
вини 2013. године (повећање прихода 
за око 600 милиона динара),репрограм 
потраживања и престанак обављања 
делатности продаје електричне енер-
гије, кроз смањење трошкова обез-
вређења. 

Пословни приходи су незнатно већи 
у односу на планиране, односно реали-
зовани су са 101,3%, док су планирани 
пословни расходи остварени са 96,4%. 
Пословни расходи у 2013. години су се 
смањили за 5,5 процентних поена од 
смањења пословних прихода, што се 
позитивно одразило на укупно оства-
рени финансијски резултат.

-У првој половини 2013. године било 
је доминанто учешће прихода и рас-
хода од продате, односно набавље-
не електричне енергије, али је након 
раздвајања делатности то битно про-
мењено. Од тада доминира приход од 
приступа и коришћења дистрибути-
вног система, појављују се приходи по 
основу сервисних услуга, а од трошко-
ва набавке остају само трошкови ве-
зани за набавку електричне енергије 
за надокнаду губитака у разводу елек-
тричне енергије - наглашава госпођа 
Филиповић. 

Трошкови одржавања су реализова-
ни са 89,7% у односу на Планом дефи-
нисане износ, а планиране инвестици-
је су у 2013. години реализоване са око 
90%. 

У изворима финансирања сопстве-
ни извори учествују са 83,6%, а извори 
других субјеката са  16,4%.

У укупним изворима финансирања 
доминантно је учешће сопствених из-
вора финансирања што указује на за-
довољавајуће финансијско стање у 
Електровојводини, а што се истовре-
мено позитивно одражава на ликвид-
ност и солвентност Друштва.

М. Ш.

Успешно у прошлој години
Електровојводина је, реализујући своју мисију, визију и своје стратешке циљеве 
(повећање наплате, смањење губитака и набавке) у прошлој пословној години 
успела да оствари добит од преко 2 милијарде динара, истиче мр Драгица 
Филиповић, директор Дирекције за економско-финансијске послове  

Мр Драгица Филиповић, директор Дирекције за економско-финансијске послове
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На састанку руководилаца функ-
ција инвестиција који је 18. мар-
та одржан у ЕД „Рума“ раматран 

је и усвојен План набавки стратешког 
материјала, опрема и радова неопход-
них за реализацију планираних инвес-
тиција у овој години.

Протекла година је специфична по 
томе што је до 29.12.2013. године важио 
План инвестиција, док је 30.12.2013.го-
дине усвојен Ребаланс плана инвести-
ција и набавки основних средстава.

Укупна реализација инвестицио-
них средстава од 2,4 милијарде, од чега 
су сопствена средства 1,4 милијарде, а 
средства трећих лица близу милијарду 
динара, оцењена је као одлична. 

Средином 2013. године завршена je 
адаптација ТС 110/20 kV „Вршац 2“ 
као и изградња нове ТС 35/20 kV „Али-
бунар мини“ у Алибунару. У септем-
бру прошле године је завршена прва 
фаза реконструкције  ТС 110/35/20 kV 
„Сремска Митровица 1“. Комплетна 
реконструкција је планирана до краја 
2014. године.

Крајем 2013. године почела је ис-
порука уговорене опреме неопходне 

за реконструкцију  ТС 110/35/20 kV 
„Бечеј“ као и опреме за другу етапу 
изградње ТС 110/20 kV „Пећинци“. 
Значајна средства су инвестирана у 
унапређење система даљинског упра-
вљања као и модернизацију. Изграђе-
но је скоро 120 километара водова 
20 kV, преко 90 километара ниско-
напонске мреже, 115 трафостаница 
20/0,4 kV. 

Разматрана је и усвојена информа-
ција о изради Плана инвестиција, на-
бавки основних средстава и зашти-
те животне средине за 2014. годину.  
План инвестиција, набавке основних 
средстава и заштите животне среди-
не за 2014. годину је рађен на основу 
инструкција ЕПС-а. 

Одобрена сопствена средства, после 
усаглашавања са надлежном дирек-
цијом ЕПС, износе 1.950.000.000,00 
динара, а укупан План инвестиција 
износи 2.980.000.000,00 динара. На 
основу плана су формиране финан-
сијске подлоге за израду Плана на-
бавки у који су укључене и прене-
те обавезе из претходних година и 
пројекција трошкова за 2015. и 2016. 

годину. Расподела по огранцима 
је извршена узимајући у обзир на-
ведене финансијске подлоге.

На основу расподеле огранци су 
самостално израдили Насловне спи-
скове изградње електроенергетских 
објеката.

План набавки основних средстава 
је 194.000.000,00 динара а она се  могу 
набављати у договору са Центром за 
јавне набавке.

Од 2014. године, према инструк-
цијама ЕПС-а укинута је категорија 
инвестиционог одржавања и због 
тога се не израђују идејни пројекти 
инвестиционог одржавања него 
пројекти санације и адаптације.

Због кашњења у набавкама стра-
тешког материјала, опреме  и радова, 
оцењено је да се озбиљно угрожава 
реализација Плана инвестиција у те-
кућој години.

Из наведених разлога, наглашено је 
да треба врло пажљиво, по приори-
тетима, трошити средства до потпи-
сивања нових уговора за електро-
монтажне радове.

М. Јо.

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА СЕКТОРА ИНВЕСТИЦИЈА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
И
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Инвестирање за пример
Анализа пословања Друштва када је реч о инвестиционим улагањима и реализацији 
планова у протеклој години показује да су постигнути изузетни резултати 
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Изградња трафостаница 110/35/20 
кV „Сремска Митровица 1“, ТС 
110/20 кV „Пећинци“ и рекон-

струкција ТС 110/35/20 кV „Бечеј“ су 
објекти које инвестира Управа Друштва 
и који су преузети са Насловног списка 
за прошлу годину. Током наредних ме-
сеци планирана је изградња трафоста-
ница 110/20 кV „Римски Шанчеви“, за-
тим „Врбас 2“ - друга фаза по основу 
велике снаге коју треба обезбедити за 
купца на том конзуму као и трафоста-
ница 110/20 кV  „Перлез“, која је поно-
во уврштена у Насловни списак. Због 
потребе изградње далеководних поља 
и усклађивања са планом развоја пре-
носног система следи и опремање тра-
фостанице „Нови Сад 5“, „Бела Црква“, 
„Ада“, „Кикинда 2“, „Нови Сад 7“ и „Жа-

баљ“. На састанку Техничког стручног 
савета поменути су и објекти који су 
се налазили и претходне године у На-
словном списку и који су пребачени из 
припреме у изградњу, а било је речи и о 
планираним  радовима на замени заш-
титно управљачке опреме или уградњи 
20 кV вакуумских прекидача као и о из-
градњи, реконструкцији и адаптацији 
појединих електроенергетских објека-
та. За све ове активности на укупно 34 
електроенергетска објекта рачунајући и 
оне из припреме биће неопходно обез-
бедити 4 милијарде и 200 милиона ди-
нара. 

Чланови Техничког стручног савета 
разматрали су и предлог шема 20 кV 
расклопних постројења за прикљу-
чење сопствене потрошње објеката 

преносног система. На седници је при-
казано и образложено неколико мо-
гућих начина обезбеђивања напајања 
електричном енергијом тих објеката 
из дистрибутивног система. Презен-
тацијом која је детаљно образложена 
покушано је да се одговори и на пи-
тања какво је стање напајања сопстве-
не потрошње у постојећим објектима 
преносног система у Војводини као и 
како се расподељују трошкови за из-
градњу недостајућих електроенергет-
ских објеката. Модел на основу ког ће 
бити реализовано ново напајање соп-
ствене потрошње за трафостаницу 
400/110 кV „Нови Сад 3“ је дефинисан 
Уговором између Електровојводине 
и ЈП ЕМС о повезивању система који 
је закључен у јуну 2013. године. Аген-
ција за енергетику Републике Србије 
сматра да сваки оператор треба да 
сноси трошкове у систему за који је 
надлежан, а изузетак од тог прави-
ла се дефинише Уредбом о условима 
испоруке и снабдевања електричном 
енергијом. На крају је закључено да 
Електровојводина треба да дефини-
ше техничко решење које би се при-
мењивало у дистрибутивном систему 
за обезбеђивање напајања сопствене 
потрошње објекта преносног система 
и у том смислу је прихваћен предлог 
који је припремила радна група и који 
је презентован на седници.

Када је реч о техничком решењу 
полиестерских ормана мерног мес-
та (ПОММ) предложено је форми-
рање радне групе која ће реализовати 
пројектни задатак за израду новог типа 
ПОММ. Очекује се да пројектни зада-
так буде усвојен на једној од наредних 
седница ТСС-а.

На састанку Техничког стручног са-
вета, представљена је и заштитна опре-
ма за  безбедан рад на висини приликом 
обављања посла на енергетским транс-
форматорима 110 и 35 кV. Како је реч 
о потпуном обезбеђењу монтера пред-
виђено је да се уради елаборат о чему ће 
се накнадно расправљати.

М. Јо.

СЕДНИЦА ТЕХНИЧКОГ СТРУЧНОГ САВЕТА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Насловни списак за изградњу и реконструкцију електроенергетских објеката за 
2014. годину је разноврстан и амбициозан посебно када је реч о трафостаницама 
110/x. Огранци Друштва би требало да што је могуће боље ускладе Насловни списак 
са Седњорочним планом инвестиција 

Амбициозан план изградње ЕЕО
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У Електровојводини је почетком 
марта одржан састанак Одбо-
ра за интегрисани систем ме-

наџмента (ИМС) и систем квалитета 
Контролног тела, на којем су разма-
трани извештаји о реализацији циље-
ва квалитета у 2013. години и утврђи-
вани циљеви квалитета и заштите за 
2014. годину, као и друга текућа пи-
тања из делокруга ове функције. 

На почетку састанка, заменик ди-
ректора Друштва др Петар Загорчић 
указао је  на значај циљева система 
квалитета, с обзиром на то да су они 
начин помоћу којих Електровојводи-
на треба да достигне виши ниво у по-
словању и ефикасности. Истакао је да 
треба активно радити на подизању и 
унапређењу квалитетног пословања 
свих пословних процеса, а све у циљу 
задовољства купаца, запослених и 
снабдевача којих ће бити све више. 

Руководилац Сектора за квалитет 
и заштиту Љиљана Ерхартич истакла 
је да је циљ овог састанка преиспити-
вање ИМС и система квалитета Кон-
тролног тела у циљу обезбеђивања 
његове прикладности, адекватности 
и ефекасности.  Директори Дирек-
ција осврнули су се на реализацију 
циљева планираних за 2013. годи-
ну и на циљеве које су све пословне 
функције утврдиле за 2014. годину. 
Укупно се може рећи да су све функ-
ције углавном задовољне оствареним 
циљевима у протеклој години, као и 
предлогом циљева за ову пословну 
годину. 

Осврћући се на предлоге поставље-
них циљева за текућу годину, заме-
ник директора Електровојводине др 
Петар Загорчић посебно је акценти-
рао функцију управљања и истакао 
проблем потребе додатних баждаре-
них бројила, уз напомену да се треба 
наћи круцијално решењe за набавку 
нових бројила свих врста. Затим, 
нагласио је и функцију Центра за ин-
форматику и телекомуникације који 
је у сталном фокусу због израда но-

вих софтвера, али чије циљеве треба 
преформулисати. Такође је наглаше-
но да у наредној години број циљева 
треба смањити и учинити их изазов-
нијим и остварљивијим!

Приликом интерних провера ИМС 
и система квалитета Контролног тела 
идентификовано је укупно десет не-
усаглашености за које је издат исти 
број захтева за корективне мере, на-
кон чега су успешно реализоване. 

Одељење за односе с јавношћу пре-
зентовало је резултате о броју и врсти 
рекламација купаца. Том приликом је 
речено да је рекламација купца дра-
гоцен извор и база података за меру 
успешности рада Електровојводине. 
Треба напоменути да је ове године 
број рекламација мањи у односу на 
прошлу годину.

Сектор за људске ресурсе сачинио је 
упитник процене задовљства послом 
у 2013. години, чија је стопа одговора 
била 88,2 % ( 2213 испитаника). Свр-
ха анализе задовољствa послом је-
дан је од посебних циљева квалитета, 
јер само задовољан и мотивисан за-
послени омогућиће Електровојводи-

ни лидерско место на тржишту дист-
рибуције електричне енергије.

Обуке у 2013. години реализоване су 
80% од планираних,  док су за 2014. го-
дину планиране интензивније обуке  
запослених на нивоу непосредних из-
вршиоца. 

Заштита животне средине у Електро-
војводини посебан је сегмент посло-
вања који се веома успешно развија. 
Током 2013. године у овој младој обла-
сти, оцену значајног аспекта добили су 
набављени китови за детекцију PCB у 
трансформаторском уљу. На иниција-
тиву Павела Зиме,  директора Дирекци-
је за управљање требало би успоставити 
сарадњу са Институтом Никола Тесла, у 
вези са  постројењима за елиминацију 
PCB (трансформатора). 

Систем квалитета и његови циљеви 
су  носиоци развоја пословања Елек-
тровојводине. Наш основни циљ је да 
квалитет пословања који пружамо по-
дигнемо на виши ниво - закључио је 
заменик директора Друштва, директор 
извршне функције за пословни систем 
др Петар Загорчић. 

А. Жи.

ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА ЗА ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

менаџмент квалитетом и заштитом на свим нивоима и у свим пословним функцијама 
представља сталну обавезу руководстава и запослених у Електровојводини, а увођење 
и стално побољшање ефективности и ефикасности система ИмС основа је за приступ 
остварењу визије организације,  констатовано на састанку Одбора

Квалитет – носилац развоја 

Састанак Одбора за интегрисани систем менаџмента
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Eлектроенергетска ситуација у феб-
руару и поред снежног невреме-
на на почетку месеца, је у целини 

била добра и није било ограничења у 
испоруци електричне енергије, нити је 
било напонских редукција на ТС 110/x 
kV.

Хидролошка ситуација је услед ре-
довних дотока река за ово доба године 
била очекивана, због чега су производ-
ни капацитети у хидроелектранама ра-
дили билансираним режимима рада.

-У погледу погонске спремности и 
функционисања дистрибутивног сис-
тема Електровојводине током фебру-
ара, можемо констатовати да је сис-
тем радио стабилно, што произилази 
из малог броја регистрованих погон-
ских догађаја. Ове податке сазнајемо од 
Звездана Крунића, главног инжењера 
у Сектору за управљање и планирање 
конзума Дирекције за управљање  Уп-
раве Електровојводине.

Изузетак представљају прва два дана 
у месецу, када је отклањање насталих 

кварова услед снежног невремена на 
појединим подручјима Војводине било 
отежано, због чега су купци били без 
електричне енергије дуже него што је 
уобичајено.

Од догађаја које су диспечери забеле-
жили, Крунић издваја: Првог фебруара, 
у 8,33 сати, дошло је до испада извода 35 
kV „Југ 2“ у ТС 110/35 kV „Зрењанин 1“,  
деловањем прекострујне и земљоспојне 
заштите. Прекид у напајању електрич-
ном енергијом купаца са конзумног 

подручја овог извода трајао је 5 сати и 
22 минута.

Двадесет првог фебруара, у 18,03 
сати, дошло је до испада ЕТ 110/20 kV 
бр.1 у ТС 110/20 kV „Шид“,  деловањем 
земљоспојне заштите, због квара на 20 
kV сабирницама. Прекид у напајању 
електричном енергијом купаца са кон-
зумног подручја овог ЕТ трајао је сат и 
5 минута.

-И током фебруара 2014. на мети ло-
пова поново су били сви делови  дистри-
бутивног система Електровојводине. 
Од забележених случајева поменуће-
мо само, по ко зна који пут поновљену, 
крађу на далеководу 35 kV „Меленци“ 
у ТС „Нови Бечеј“. Овом приликом је 
скинут и однет бакарни проводник  50 
mm2 са осам стубних поља – истиче 
Крунић.

Када је реч о потрошњи електричне 
енергије, према диспечерским подаци-
ма, у фебруару 2014. године, дистрибу-
тивним купцима на територији Војводи-
не је  испоручено 722 GWh електричне 
енергије (то представља смањење за 
4,82% у односу на исти период претхо-
дне године и смањење за 7% у односу на 
билансне количине). 

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.373 МW, 
која је за 1,36% нижа од вршне снаге из 
фебруара претходне године (износила 
је 1.392 МW).

Средња дневна температура у фебру-
ару 2014. године је била 6оС што је за 
2,4оС више од средње дневне темпера-
туре забележене у фебруару претходне 
године, подсећа Крунић.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ФЕБРУАРУ  2014. ГОДИНЕ

Стабилан рад система
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По ко зна који пут, понавља се крађа бакарних проводника на далеководу 35 kV 
„меленци“ у тС „Нови Бечеј“

l Напад На радНике електровојводиНе

У току редовне контроле мерних места у поподневним сатима у Бачким Виноградима, 
ЕД „Суботица“, 18. марта, физички су нападнути радници Електровојводине, при 
чему су наши запослени претрпели лакше телесне повреде.Интервенисала је и 
патрола полиције. Наше предузеће неће трпети овакво насиље над радницима који 
редовно обављају своје задатке и предузеће ће предузети све законске мере да се 
починитељи што пре казне. Против купца који је починио ово дело биће поднета 
кривична пријава у што краћем року.

А. J. Р.
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Екипа за одржавање надземних електрое-
нергетских водовa  Електродистрибуције 
„Нови Сад“ на локацији ушћа Хидроси-

стема Дунав – Тиса - Дунав у Дунав, оспособи-
ла је припадајући далековод почетком месеца 
за рад. Из неутврдђених  разлога средњи про-
водник пао је преко једног дела канала ДТД, 
након чега је екипа монтера изашла на терен и 
утврдила да је неопходно учврстити двадесе-
тосмометарски челични решеткасти стуб пре 
наставка радова на проводнику. 

Према речима Зорана Кошутића посло-
вође у екипи Надземних водова, а овде  ру-
ководиоца радова, мобилне екипе ове служ-
бе, односно дежурни монтери, тог викенда 
санирали су крајеве проводника како би се 
омогућила безбедна пловидба каналом и 
спречила могућност рушења решеткастих 
стубова. За превлачење проводника преко 
канала, ангажована је баржа Лучке капета-
није Нови Сад. Суочени са чињеницом да 

је угрожена статика челично решеткастог 
стуба напона 10кV, због покрадених  осам L 
профила, ангажована је екипа  за његову по-
правку.

По упутству Зорана Кошутића, са новосад-
ском Лучком капетанијом најављена је бло-
када пловидбе каналом ДТД од 10.00 до 13.00 
часова како би се радови завршили квалитет-
но уз висок проценат реализације и безбед-
ности.  

- Свих тринаест монтера који су данас на те-
рену, организовани и распоређени према врс-
ти и степену стручне спреме са једне и друге 
стране канала радили су на замени новог ле-
вог крајњег проводника. Временске прилике  
дозвољавају да се радови на мрежи остваре 
планираним током. Захваљујући томе анга-
жованост запослених је у пуном обиму и уз 
пуну примену мера безбедности и заштите 
на раду. Штета је санирана тако што је стари 
проводник превучен новим уз помоћ котура-

че. Треба истаћи да уз могућност напајања из 
другог правца, радови на оштећеном далеко-
воду нису утицали на стабилно снабдевање 
електричном енергијом потрошача овог под-
ручја  – каже руководилац ових радова Зоран 
Кошутић.

А. Жи.

БРЗА И ЕФИКАСНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОПРАВЦИ ДАЛЕКОВОДА 

Уз велики труд и ангажовање екипе за одржавање надземних електроенергетских 
водова Електродистрибуције „Нови Сад“, успешно је поправљен оштећени далековод 
на Хидросистему Дунав –тиса – Дунав. Стабилно снабдевање електричном енергијом 
потрошача овог подручја није било угрожено

Ефикасно санирање квара

Радови на далеководу брзо завршени

l На истој локацији и 
раНије покидаН далековод

Прe нeкoлико година, на истој 
локацији био је усидрен руски брод, 
који је заборавио да спусти антену. 
Услед маневрисања покидао је 
далековод, с обзиром на то да овај 
део Хидросистема Дунав –Тиса - 
Дунав  није предвиђен за тако велике 
бродове.
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Велика предузећа са сложеном 
организацијом, каква је и Елек-
тровојводина, одлучују се за ин-

теграцију комплетног функционисања 
пословног система како би постигла 
стандардизовано пословање, доступ-
ност, поузданост и квалитет инфор-
мација у свим областима рада. Начин 
да се ово оствари је имплементација 
стандардног ЕРП (Enterprise resource 
planning) софтверског решења.

Након спроведеног отвореног 
поступка јавне набавке, у којем је 
учествовало више од 20 понуђача, као 
најповољнија изабрана је понуда кон-
зорцијума „Проинтер“ Београд и „Енер-
гософт“ Нови Сад за имплементацију 
ERP софтверског решења произвођача 
SAP Немачка. Овом набавком је обух-
ваћен сав неопходан хардвер, лиценце, 
имплеменатације система и обука.

Управо је то био разлог да се у Елек-
тровојводини састану чланови Над-
зорног одбора пројекта, Канцеларије 
руководства пројекта као и чланови 
функционалних тимова и одрже уводну 
радну презентацију о унапређењу по-
словања уз примену нових технологија. 
Спонзор оваквог једног пројекта, који 
одређује догорочне циљеве и плано-
ве организације, је директор Друштва, 

Срђан Кружевић. Члан Надзорног од-
бора је заменик директора друштва 
- директор извршне функције за по-
словни систем др Петар Загорчић. Ру-
ководилац пројекта је директор Центра 
за информатику и телекомуникације 
мр Горан Недић.

На самом почетку приказана је и 
мапа пута имплементације према 
АСАП (Akcelerated SAP) методоло-
гији. Фазе овог пројекта су: припре-
ма пројекта, концептуални дизајн 
пословних процеса, потом детаљни 
дизајн који обухвата захтевану функ-

ционалност, припрема за редован 
рад, почетак продукције и живи рад у 
САП-у. Истакнуте су и пројектне уло-
ге и одговорности, а сваки тим орга-
низован је тако да има свог вођу, кон-
султанте и чланове.

На основу дефинисане пројектне до-
кументације и стандардне методологије 
имплементације АСАП, чланови тима 
су подељени по модулима САП-а који 
представљају одговарајуће пословне 
области као што су рецимо финансије, 
контролинг или управљање материја-
лима.

Детаљније је представљен модул БС 
(Basic components) који садржи: инста-
лацију система, инсталацију „Solution 
Menager“ као и САП тестног и продук-
ционог система, затим израду концепта 
ауторизације, администрацију система, 
развој интерфејса и миграције подата-
ка.

На основу досадашњих активности, 
које су испратиле термински план 
пројекта, можемо очекивати да ће уго-
ворени пројектни послови бити реали-
зовани у року, са планираним ресур-
сима као и да ће испунити уговорене 
функционалности. 

М. Ј.

НОВИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

У Електровојводини средином марта одржан уводни састанак на коме је 
презентoвано који пословни процеси Друштва ће бити обухваћени као и 
методологија која се користи приликом увођења САП ЕРП-а

Унапређење пословања

Чланови Надзорног одбора пројекта на презентацији

Презентација новог пословног информационог система у Електровојводини
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Са доласком марта, стартује и 41. 
циклус превентивних обука из об-
ласти заштите и здравља на раду, 

са одговарајућим групама запослених у 
Електровојводини. Овогодишља обу-
ка започиње са радницима који раде на 
местима са повећаним ризиком( елек-
троструке), у оквиру Образовног центра 
на Иришком венцу.

-Као и сваке године, процес припре-
ма и обуке је захтеван. На обуци су, 
најпре, с разлогом, поменути запосле-
ни електроструке на радним местима 
са повећаним ризиком. У процес обуке 
укључено је више служби и сектора и у  
Управи и у огранцима. Ово сазнајемо од 
шефа Службе за безбедност и заштиту 
здравља на раду у Управи Друштва, мр 
Бранислава Орешковића. Он подсећа да 
су лица одговорна за безбедност и здра-
вље на раду, на основу интерних аката у 
Електровојводини, одредили који би за-
послени требало ове године да похађају 
обуку. 

Паралелно са овим процесом одвија 
се и припремни рад на организацији 
саме обуке. Служба за обуку у Сектору 
за људске ресурсе у Управи је задужена 
за организацију извођења обуке. Шеф 
службе за обуку кадрова у Управи Елек-
тровојводине, Милан Радујков каже: 

-Израђен је План и програм обуке у 
складу са интерним процедурама и до-
бијене су сагласности од стране надлеж-
них руководилаца.. Извршена је ко-
ординација са хотелом НОРЦЕВ ради 
припреме смештајних капацитета. Вео-
ма је важна припрема како би се време 
за обуку што боље искористило.

У програм обуке су укључени сви по-
требни сегменти који се тичу безбед-
ности и и здравља на раду и заштите од 
пожара у Електровојводини.

Радујков истиче да је све спремно за 
обуку, поготову што су се изградњом и 
комплетирањем Практично-показног 
полигона на локацији Иришког венца, 
стекли сви потребни услови за извођење 
практичне обуке за тренинг, у овом слу-
чају, електромонтера. У ту сврху напра-
вљен је комплетан план извођења прак-
тичне обуке комплетним симулирањем 
послова које електромонтери обављају 

у својим свакодневним радним  ситу-
ацијама и пословима. То су, нарочито: 
пењање и манипулације на стубовима, 
манипулације у трафостаници и рад на 
мерним местима.Тим од три инструк-
тора, који су потпуно  обучени за из-
вођење вежби, задужен је за комплетно 
извођење практичне обуке.

Поред тога што су одржани припрем-
ни састанци за обуку, један од битних 
сегмената обуке је припрема опреме и 
алата за извођење обуке. Наши саговор-
ници наглашавају да Образовни центар 
поседује у својим тренажним кабине-
тима сву потребну личну и колективну 
заштитну опрему која се користи у Елек-
тровојводини и која ће се користити 
приликом извођења практичне обуке.

Поред практичног дела обуке ва-
жан сегмент је и теоретска настава 

коју изводи 12 предавача потпуно ос-
пособљених за квалитетно и профе-
сионално предавање. О значају обуке 
и контрола у овој области, истичемо 
само два податка: како је недавно са-
општено на 69. седници Техничког 
стручног савета Друштва, у оквиру 
Анализе БЗР, рецимо у првих шест 
месеци 2013. године, догодиле су се 
само 22 повреде на раду, од којих 
само једна тешка (значајно смањење 
у односу на исти период 2012). Наг-
лашено је и да је, ради избегавања 
осталих (лаких) повреда, обавез-
но поштовање „5 златних правила“, 
придржавање општег режима рада, 
још чешће контроле надлежних ру-
ководилаца и коришћење заштитних 
средстава.

М. Ч.

ПОЧИЊУ ОБУКЕ У ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ НОРЦЕВ НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ

Због континуиране обуке, контроле надлежних али и директора на терену, у првих 
шест месеци 2013. значајно смањен број тешких повреда

Превентива смањује повреде

Обука запослених који раде са повећаним ризиком 
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током основног и средњег образо-
вања Александар је открио своју 
склоност ка природним наукама 

(математици, физици, биологији и хе-
мији). Стога је Факултет техничких нау-
ка за њега био прави избор. За Сомбор, 
у којем живи и ради вежу га осим посла 
породица и пријатељи. Највећа подрш-
ка у животу му је две године млађа сес-
тра Александра, наглашава на почетку 
разговора наш саговорник.

Стручну праксу током студија про-
шао је у Електродистрибуцији „Сом-
бор“. Тада се први пут сусрео са кон-
кретним радним задацима. 

– Добру теоријску основу за реша-
вање конкретних проблема у пракси 
пружио ми је студијски програм на Фа-
култету техничких наука у Новом Саду, 
као и рад на допунској литератури. 
Пракса се стиче временом, а ја сам кре-
нуо на време, већ у току стручне прак-
се и приправничког стажа. Сваки дан 
тежим да научим нешто ново јер сам 
на почетку каријере, а радно место на 
којем сам распоређен пружа ми могућ-
ност да напредујем у струци – истиче 
Александар. 

По његовим речима Електровојводи-
на је прави избор за младог инжењера 
јер у оваквој организацији може на од-
говарајући начин да се примени теориј-
ско знање, а кроз свакодневну праксу 
изгради млади будући стручњак, елек-
троинжењер вредан респекта. 

Својим статусом у Електродистрибу-
цији „Сомбор“ Александар је изузетно 
задовољан с обзиром на то да му уговор 
на неодређено време представља извес-
ну сигурност у даљој професионалној 
каријери. 

Александар ради у Сектору за енерге-
тику и инвестиције, Служба енергети-
ке, на радном месту „инжењер 1“. 

– Главни задаци су ми израда средњо-
рочног плана развоја дистрибутивног 
система, насловног списка електрое-
нергетских објеката из којег се бирају 
позиције које улазе у План инвестици-

ја и издавања одобрења за прикључење 
за такозване „велике потрошаче“. У са-
радњи са Сектором за енергетику у Уп-
рави друштва припремам и обављам 
део послова који се односе на издавање 
одобрења за прикључење малих елек-
трана које се налазе на конзумном под-
ручју ЕД „Сомбор“ – каже Александар.

У погледу својих планова за будућ-
ност, жели да настави рад у Електро-
војводини, односно Електродистри-
буцији „Сомбор“. Иако га за Нови Сад 
вежу најлепше успомене сматра да жи-
вот у мањем граду, као што је Сомбор 
може бити једнако квалитетан, свестан 

је и почетка своје каријере као и нео-
пходног труда, рада и залагања ради 
унапређења и пословног остварења.

У слободно време поред дружења са 
пријатељима Александар воли да оде у 
позориште и биоскоп, а када време доз-
воли воли да прочита неку интересант-
ну књигу. Рекреативно се бави атлети-
ком, односно трчањем јер му она даје 
менталну снагу у борби са свакоднев-
ним обавезама. Члан је АРК „Сомара-
тон“ који окупља спортисте, рекреати-
вце и све оне који подстичу здрав начин 
живота. 

М. Ја.

АЛЕКСАНДАР КРНЕТА, ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР, ЕД „СОМБОР“ 

У Електровојводину примљен преко конкурса 110 најбољих студената 2012. 
године и распоређен у Електродистрибуцију „Сомбор“. млад и перспективан 
електроинжењер Александар Крнета свестан одговорности и задатака који 
свакодневно стоје пред њим, покупио је симпатије колега и руководства у ЕД 
„Сомбор“ 

Трудом и залагањем до циља

Александар Крнета, електроинжењер ЕД „Сомбор“
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Дводневни тренинг програм, 
одржан крајем фебруара у 
Електровојводини, за циљ је 

имао подизање пословног и интелек-
туалног капацитета запослених за ус-
пешно презентовање одабраних тема 
са различиим циљним групама. Тре-
нинг је био оријентисан на практично 
увежбавање вештина. 

Током обуке учесници су били у 
прилици да вежбом усаврше сопстве-
ну презентацију и наступ, током про-
цеса информисања и обуке других са 
циљем што ефикаснијег разумевања 
самог процеса и прецизнијег оба-
вљања радних задатака. Запослени су 
били у могућности да се информишу о 
правилима и техникама презентовања 
и усвоје препоруке за унапређење 
својих вештина, сазнали смо од Иване 
Мирковић Чувардић из Сектора људ-
ских ресурса.

Извођене су презентације после 
којих су полазници обуке добијали по-
вратну информацију о свом наступу. 
На овај начин су наши запослени ра-
дили на превазилажењу треме, усавр-
шавању вербалног и невербалног из-
ражавања и креативном осмишљању 
наступа. Добили су конкретне савете 
и упутства о личним предностима ве-
заним за јавни наступ, а скренута им 
је пажња и на поља којима је потребна 
корекција.

Неке од тема овог једнодневног 
тренинга програма биле су: предста-
вљање учесника, тренера, програма 
рада, правила тренинга и обликовање 
презентације.  Учесници су се бавили 
техникама превазилажења неугодних 
ситуација, контролом начина презен-
товања и представљањем пословног 
садржаја јавности. У бројним актив-
ностима није изостала ни вежба са 
визуалним помагалима при презен-
товању.

Тренинг је водио искусни експерт 
са дугогодишњом тренинг праксом у 
мултинационалним и националним 
компанијама као и у општинама и 
привредним коморама широм Репу-
блике Србије.

С. Ц.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

У Електровојводини одржан дводневни тренинг из вештина презентације на којем 
су запослени могли активно да учествују у побољшању презентационих вештина

Вештинe презентовања

Обука за вештине презентовања

l Унапређење професионалних вештина

У складу са својом мисијом и пословним вредностима, Електровојводина се 
оријентисала на развијање професионалних потенцијала појединаца. Серија тренинга 
из области пословних вештина, који се спроводе in house, омогућиће запосленима 
да унапреде професионалне вештине. Обуке и тренинзи који се организују на овај 
начин, омогућавају уштеду времена и новца, прилагођени су потребама компаније 
и пружају могућност да се истовремено обучи већи број учесника. Поред стицања 
вештина комуникације, презентације, мотивисања, лидерства и сл., овакви тренинзи 
доприносе и личном развоју појединаца. Компетентни и самопоуздани запослени 
доприносе конкурентној предности компаније, коју је неопходно развијати како 
бисмо спремно испратили актуелне промене на тржишту електричне енергије.

И. М. Ч.

Учесници пажљиво прате презентацију
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Кроз интерактивну комуникацију 
са групом од 30 студената на челу 
са проф. др Драганом Илићем, 

професором маркетинга и истражи-
вања, студентима је представљен начин 
рада у Електровојводини у области од-
носа с јавношћу, начин грађења имиџа 

фирме, потребе за визуелним иденти-
тетом, издавањем интерног листа, као 
и неке практичне активности у области 
оглашавања на неколико нивоа. Нагла-
шено је да је Електровојводина уређен 
систем који кроз документа Систе-
ма квалитета реализује своје пословне 

процесе који се одвијају у области од-
носа с јавношћу. 

Представљени су и резултати ме-
дијских кампања које се односе на бор-
бу против крађе електричне енергије и 
оштећења електроенергетске опреме, 
на рационално коришћење електри-
чне енергије и подизање нивоа наплате. 
Студентима је приказан и корпоратив-
ни филм снимљен поводом обележа-
вања 55 година постојања и успешног 
рада Електровојводине. У току посете 
студенти су обишли Одељење за одно-
се с јавношћу и имали прилике да се 
упознају са практичним радом у овој 
области. 

С обзиром на то да су дошли у оквиру 
предмета Маркетинг и истраживање, 
студенте је највише заинтересовао део 
приче о визуелном идентитету, уређи-
вању сајта као и свега што чини имиџ  
Електровојводине. Представници 
Одељења за односе с јавношћу су иста-
кли да професионалност и залагање на-
ших запослених најбоље представљају 
Електровојводину, јер су људи окосни-
ца било ког модерног бизниса.

С. Ц.

СТУДЕНТИ „ФИМЕК-А“ ПОСЕТИЛИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНУ

Студенти треће године Факултета за економију и инжењерски менаџмент (ФИмЕК) 
у Новом Саду посетили су Електровојводину где су их представници Одељења 
за односе с јавношћу упознали са функционисањем рада ПР-а, корпоративних 
комуникација и издавачке делатности 

Компанија на добром гласу

П
О

СЕ
ТE

Интерактивна комуникација студената ФИМЕК-а о начину рада
у Електровојводини

Студенти ФИМЕК-а у Електровојводини
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RWЕ ПРВИ ПУТ ЗА 60 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА БЕЛЕЖИ ГУБИТКЕ
Немачки енергетски див RWЕ први 

пут у више од 60 година финансијску 
годину завршио је у губитку, показују 
резултати за прошлу годину. То  пре-
дузеће је годину завршило са 2,8 ми-
лијарде евра губитка, на приходе од 54,1 
милијарде евра. Највећи немачки про-
извођач струје у таквој се ситуацији на-
шао услед великог пада цена струје и 
отписа имовине. „Тешка ситуација са за-
радом у конвенционалној производњи 
струје у Европи одразила се и на RWЕ 
- ове финансијске резултате“, стоји у из-
вештају, који наводи да је RWЕ отписао 
имовину вредну 4,8 милијарде евра

МАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ 
ЧЕШКИх ВЕ
Производња електричне енергије из 

ветра у Чешкој је у 2013. години по-
расла за разочаравајућих 15%, на 478 
GWh, објавило је Чешко друштво за 
енергију ветра (ЦСВЕ). У 2013. годи-
ни реализована су тек четири пројекта 
укупне снаге 8 МW па укупна инста-
лирана снага чешких ветроелектрана 
досеже 268 МW, што чини 0,5% удела 
у производњи енергије. Разлог томе су 
политичка нестабилност и снажно про-
тивљење становништва градњи ветрое-
лектрана. То ће за последицу имати зао-
стајање Чешке у реализацији преузетих 
обавеза о повећању удела енергије из 
ветра у енергетском миксу, а Национал-
ни акцијски план предвиђа 45 МW но-
воинсталисане снаге годишње, како би 
до 2020. године снага износила укупно 
743 МW.

У ЦРНОЈ ГОРИ СТРУЈА 
НЕЗАКОНИТО ПОСКУПЕЛА У 
2012. ГОДИНИ
Управни суд донео је пресуду којом је 

утврдио да је одлука Регулаторне аген-
ције за енергетику (РАЕ), на основу које 
је повећана цена струје у 2012. годи-
ни, незаконита. Управни суд пресудио 
је тако у корист групе грађана из Мре-
же за афирмаицју невладиног сектора 
(МАНС), пише „Дан“. Цена струје за 
домаћинства у јануару 2012. је повећана 
6,8 одсто, док је просечно поскупљење 

цена струје за све категорије потрошача 
било 6,13 одсто. Киловат је поскупео на 
7,69 центи.

РУМУНИЈА ПОДСТИЧЕ РАСТ 
КАПАЦИТЕТА ОИЕ
Због великог подстицаја обновљи-

вих извора у Румунији они су достигли 
до јануара 2014. године 4,412 MW, зах-
ваљујући огромним улагањима у солар-
не и ветроелектране, иако су промене у 
правном оквиру постале велике кочни-
це за нове инвестиције. Према пренос-
ном оператеру Тranselecrtrica, сектор 
ветра има 2.704 MW, а фотоволтажни 
сектор има 1,077 MW. Сектор малих 
хидроцентрала има 536 MW, док био-
маса скоро 100 MW.

Сектор обновљиве енергије буквал-
но је кренуо од нуле и у последњих пет 
година успео је да привуче 5 милијарди 
евра директних инвестиција, на темељу 
шеме за подршку сертификата, коју је 
проверавала Европска комисија, из-
вршно тело Европске уније.

EDF ГАСИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НА 
МАЗУТ
Фрнцуски EDF објавио је да ће током 

априла на шест месеци угасити своје 
термоелектране на мазут јер су тренут-
но некомпетитивне у односу на друге 
инсталиране капацитете у европском 
енергетском сектору. Угасиће се 680 
MW у Бретањи, 680 MW у Арамону на 
југоистоку Француске и четири елек-

тране снаге 600 MW у Поршвију. Реч 
је о капацитетима који одговарају сна-
зи четири нуклеарна реактора односно 
имају снагу 5.000 MW. Те електране 
иначе служе за покривање вршне пот-
рошње током зиме, а овогодишња зима 
била је блага.

ЕВРОПА КАЖЊАВА ТРИ БЕРЗЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Три европске берзе електричне 

енергије финансијски су кажње-
не од стране европског регулатора 
за тржишно такмичење казном од 
6,9 милиона евра због начина по-
словања које не подстиче тржишно 
такмичење и саботирају европско на-
стојање у слободном тржишту енер-
гије. Норвешки Nord Pool Spot (НПС) 
добио је казну од 2,33 милиона евра а 
EPEX Спот у Паризу кажњен је с 3,65 
милиона евра због тога што  те берзе 
током најмање седам месеци 2011. и 
2012. нису учествовале на тржишту. 
Казна им је смањена 10% јер су при-
знале оптужбе. Норд Поол покрива 
трговање струјом у Норвешкој, Швед-
ској, Финској, Данској и Естонији, 
док EPEX покрива тржишта Немач-
ке, Француске, Аустрје и Швајцарске. 
Румунска берза OPCOM кажњена је с 
милион евра јер је у периоду од 2008. 
до 2013. блокирала трговање стран-
цима на велепродајном тржишту, ја-
вља ЕМП.

M. Jo.

ВЕСТИ ИЗ БЛИЖЕГ И ДАЉЕГ ОКРУЖЕЊА

Занимљиве вести из енергетике од овог броја пред читаоцима

Актуелности из енергетике
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Седница Скупштине Гранске ор-
ганизације пензионисаних рад-
ника Електровојводине одржа-

на је половином марта. Поздравивши 
присутне, председнца Гранске орга-
низације Косана Марков, упознала их 
је са финансијским пословањем овог 
тела у протеклој години. Усвојен је 
извештај о финанскијском пословању 
Гранске организације у 2013. години. 
Током седнице изнет је и План прихо-
да и расхода Гранске организације за 
2014. годину. Председница је истакла 
да су одређена средства била упућена  
као помоћ породицама као и да су из-
двојена средства за медицинске пот-
ребе, лекове и бањски опоравак. Све 
манифестације и дружења пензиони-
саних радника биће омогућене пре-
расподелом средстава унутар Гран-
ске организације. Након разматрања 
и сугестије чланова, План прихода и 
расхода је усвојен. На дневном реду 
се нашла и информација о актуелним 
питањима положаја Гранске органи-
зације са становишта концепта реор-

ганизације ЕПС-а и Елекровојводи-
не. 

- Прошле године је покренута вео-
ма озбиљна иницијатива око ове теме 

у коју је била укључена и Скупштина 
АП Војводине. Без обзира што се од 
многих ствари није одустало, сада смо 
у ситуацији да се суочимо са различи-
тим правцима у које је ова тема оти-
шла – рекла је Косана Марков, предсе-
дница Гранске организације.  

Директор Друштва Срђан Кружевић 
се захвалио присутнима на позиву и уз 
пуно поштовање изразио задовољство 
свог присуства на седници.

- Имао сам потребу да вам изнесем 
кратке чињенице о нашем пословању 
јер сматрам да имате много слуха, срца 
и осећаја за Електровојводину. Ради-
ли сте у времену у ком су се пре свега 
гајили добри међуљудски односи који 
су у многоме били значајни за ефек-
тивно пословање и очување ове ком-
паније – рекао је Кружевић.

Након седнице пензионисани рад-
ници Елекровојводине наставили су 
дружење са директором Друштва у 
неформалном разговору.

С. Ц.

СКУПШТИНА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕВ

Усвојен Извештај о финансијском пословању за прошлу годину и План прихода 
и расхода за текућу годину. Директор Душтва Срђан Кружевић обратио се 
Гранској организацији пензионисаних радника речима поштовања, уважавања и 
захвалности

Наставити активности и 
дружења

Директор Срђан Кружевић на седници Скупштине Гранске организације пензиониса-
них радника Електровојводине
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Обележавање 8. марта у Електро-
војводини ове године коинци-
дира са читавим једним веком 

од како се овај празник обележава у Ср-
бији. Пригодна свечаност, уприличена 
за запослене у Управи Друштва, била 
је посвећена нежнијем полу. То не зна-
чи да се и било ког другог дана у години 
не поштује родна равноправност, што 
се у Електровојводини непрестано по-
тврђује.

Присутнима се на почетку свеча-
ности обратио директор Електровојво-
дине Срђан Кружевић, истакавши да су 
се жене још давне 1917. године избори-
ле за социјалну, политичку и родну рав-
ноправност.

- Електровојводина је већ позната по 
томе да негује родну равноправност, 
указујући свакодневно поштовање и 
уважавање колегеницама на послу и 
ван њега. Оно што могу да вам обећам 
је да ћу се за то борити докле год будем 
у могућности – рекао је Кружевић.

Након честитки и поздрава које је у 
име Синдиката Управе, упутио повере-
ник Миодраг Јовин, запослени су ос-
татак свечаности провели у пријатном 
разговору и лепом дружењу.

А. Жи.

међународни дан жена 8.март свечано обележен у Управи Друштва. Била је то прилика 
да се колегеницама укаже поштовање и још једном потврди да су равноправне чланице 
колектива на које се све више рачуна у будућем пословању Друштва

Равноправност на делу
ДАН ЖЕНА 8. МАРТ ОБЕЛЕЖЕН У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Директор Срђан Кружевић обраћа се на свечаности поводом 8. марта

l КратКо подсећање на борбу жена за равноправност

Дан жена установљен је на Другој међународној конференцији жена социјалиста 
8. марта 1910. године, у Копенхагену, на иницијативу Кларе Цеткин, вође немачких 
социјалиста и немачког радничког покрета. Тај дан се обележава у знак сећања на 
демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. и њујоршки марш више од 15.000 
жена, које су тражиле краће радно време, боље плате и право гласа.

Од 1911. године, 8. март су славиле жене у Аустрији, Данској, Немачкој, Швајцарској, 
а у Србији је прва прослава одржана у Београду, 1914. године. Уједињене нације 
су званично 8. март прогласиле Међународним даном жена у другој половини 
седамдесетих година двадесетог века.
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Ускрс је највећи хришћански  и 
црквени празник којим се про-
славља Исусов повратак у жи-

вот — васкрсење. По хришћанском ве-
ровању то се десило трећег дана после 
његове смрти, укључујући и дан смр-
ти, односно прве недеље после Великог 
петка. 

Ускрс је покретни празник и празнује 
се после јеврејске Пасхе, прве недеље 
после пуног месеца који је на дан про-
лећне равнодневнице или непосредно 
после ње. Код источних хришћана Ус-
крс најраније може да се слави 4. апри-
ла, а најкасније 8. маја, а код западних 
хришћана увек  између 22. марта и 25. 
априла. Ове године и православни и ка-
толички Ускрс славе се истог датума, 20 
априла по грегоријанском календару, 
односно 4. априла по јулијанском ка-
лендару.

ПРИПРЕМЕ ЗА ВАСКРС
Обичаји за припреме за Васкрс се 

разликују. Традиционално почињу на 
Велики четвртак, дан причешћа. Наста-
вљају се Великим петком. Тог дана је 
Исус кога верници називају и Христос 
из куће првосвештеника Кајафе одве-
ден до римског прокуратора Понтија 
Пилата који га је осудио на распеће. 
Исус је разапет на крст и умро је на Гол-
готи, брду изван Јерусалима. 

На Велики петак свештеници у право-
славним црквама износе црвену плаш-
таницу и полажу је испред олтара. До 
суботе увече верници су у прилици да 
је целивају. На Велики петак се не служе 
литургије, то је дан строгог поста, а сви 
послови у домаћинству се обустављају.

На Велики петак фарбају се ускршња 
јаја, највише црвеном бојом која сим-
болизује Исусову крв. Јаја се од недеље 
једу или поклањају. У неким земљама, 
обичај је да се уместо фарбаних по-
клањају јаја и друге фигуре од чоколаде. 
Негде је преузет и пагански обичај који 
се сусреће у западним културама да јаја 
„доноси“ ускршњи зец.

Прво црвено јаје које се офарба на-
зива се чуваркућа. Боје које се користе 

могу бити природне (луковина, латице 
и листови биљака) или индустријске.

Након Великог петка следи Велика су-
бота, други дан хришћанске жалости. Тај 
дан је Христос провео у Хаду, те га ве-
рници обележавају у молитви и тишини. 
То је уједно и последњи дан недеље стра-
дања и смрти. Поноћном Васкршњом 
литургијом завршавају се дани жалости 
и почиње празник ускрснућа. Тако по-
чиње недеља, први дан Ускрса. Право-
славци у Србији се тог дана поздрављају 
речима „Христос воскресе“, на шта се 
одговара са „Ваистину воскресе“. То су 
поздрави преузети из српскословенског. 

Недеља је дан када је Исус васкрсао. 
Славе се и други (пасхални понедељак) 
и трећи дан Ускрса (пасхални уторак). 
Иначе, цела та седмица назива се Вели-
ком, односно Страсном недељом. Пра-
вославци Ускрс прослављају Светом ли-
тургијом, а католици Светом мисом.

Васкрс и васкрсење су цркве-
нословенски називи, док су Ускрс и 

ускрснуће народни облици. У упо-
треби се у Србији могу чути још и 
Воскрес и воскресеније, као цркве-
нословенски називи из руске редак-
ције.

Сем назива Ускрс и Васкрс, у ру-
ском је у употреби из грчког језика 
преузет назив Пасха (грч. πάσχα), 
док се сама Пасха назива Песах. У 
јужнословенским и другим источ-
нословенским језицима постоји и 
назив Велигден (буг. Великден, мк. 
Велигден, блр. Вялікдзень, укр. Ве-
ликдень, стсл. Великъ дьнь), према 
старом правопису неизједначено Ве-
ликден, у значењу велики дан.

Словеначки и западнословенски 
језици користе назив Велика ноћ, од-
носно Великоноћје (свк. Velika noč, 
пољ. Wielkanoc, чеш. Velikonoce, свк. 
Veľkonočé). Сви називи сем Пасха и 
Васкрс су народног порекла. (Преу-
зето са Википедије)

Приредила:  А. Ј. Р.

УСКРС – НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

Ускрс је најстарији хришћански празник. Као и сви покретни празници, без обзира што 
не мења дан јер је увек недељом, мења датум када се слави. Датум се одређује посебним 
прорачунима на основу астрономских мерења и помера се унутар пет недеља

Христос воскресе – Сретан Ускрс!
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Када путник намерник у непре-
гледној војвођанској равници 
најпре угледа дворац „Фантаст“ 

који се налази недалеко од Бечеја, одмах 
је јасно да је залутао на један од старих 
поседа који крију судбине многих поро-
дица, успоне, падове, мржње и љубави. 
Једна од њих били су и Дунђерски који 
су почетком 19. века дошли из Херце-
говине у Војводину која је тада припа-
дала Аустроугарској. Богдан Дунђерски 
био је, без сумње, најзанимљивија лич-
ност поменуте породице и власник чу-
веног дворца, данас познатог као „Фан-
таст“ који је у том времену, одсликавао 
сву његову моћ и богатство. Никада се 
није женио и имао је три велике љуба-
ви, жене, коње и вино. Био је један од 
ретких људи који је успео да оствари 
своје снове саградивши дворац из маш-
те. Прича о боему, велепоседнику Бог-
дану Дунђерском, живи у причама ку-
стоса који свакодневно воде туристе у 
разгледање овог здања. Једино су зидо-
ви и врата остали аутентични у дворцу. 
Од раскошног намештаја, уметничких 
слика и накита није остало ништа. На-

кон ослобођења 1945. године, у непоз-
натом правцу су однети теписи, крис-
тални лустери, сребрнина, а у дворац 
су, намерно или не, пуштене овце. Тако 
је под и део зида био потпуно уништен. 
Богдан Дунђерски је друговао са Уро-
шем Предићем и кад је одлучио да на 
свом имању подигне капелу Св. Ђорђа, 
јер је сазнао да се некада на том прос-
тору налазила црква, Предићу је пове-
рио да ослика иконостас. Имао је само 
један услов, да Богородица добије Ма-
рин лик. Туристи који данас посете ка-
пелу могу да се диве раду високе умет-
ничке вредности. На том месту Богдан 

Дунђерски је и сахрањен, 1943. годи-
не. У послератним годинама цркви је 
била намењена судбина електричне 
централе, али је Урош Предић упутио 
једно значајно писмо Моши Пијаде на-
кон чега је црквено здање било „само“ 
закључано. Данас је капела поново ос-
вештана. У њој се организују крштења, 
а ово романтично место даје посебан 
тон бројним венчањима. Више од по-
ловине целокупног имања заузимала је 
ергела која је пре рата бројала око 1.400 
расних коња. По ослобођењу, преоста-
ли коњи продати су Италијанима по 
кланичној цени. Данас се на имању 
налази око 80 грла у шест коњушни-
ца, а постоји и стаза за тренинг гало-
пера. Могу се видети и чувена грла као 
што су „Ремеди фор лав“ што у прево-
ду значи „Лек за љубав“ затим Јална и 
Бест Ветпром. На ергели се може ви-
дети и гроб чувеног коња Инквизито-
ра, наследника иначе најтрофејнијег 
пастува, Казанове, који је, како кажу, 
умро слатком смрћу, приликом скока 
на кобилу. За љубитеље ових племе-
нитих животиња организована је шко-
ла јахања. Данас је дворац, реновиран 
у луксузни хотел, долазе бројни до-
маћи и страни туристи. Хотелске собе 
су смештене у главну кулу. Објекат је 
отвореног типа и има врло богату ту-
ристичку понуду. У пространом пар-
ку француско енглеског типа налазе се 
бројне стазе за шетњу, тениски терени, 
а ради се и на уређењу оближњег језе-
ра. Дворац је споменик културе од ве-
ликог значаја. 

Приедила: А. Ж.

ДВОРАЦ „ФАНТАСТ“ ЗАДУЖБИНА ДУНЂЕРСКИХ

Дворац “Фантаст” налази се на око 14 км од Бечеја на путу за Бачку тополу, у 
централном делу Војводине. Од Новог Сада удаљен је 60 км. Комплекс обухвата 
дворац, мали каштел, капелу Светог Ђорђа, ергелу тркачких коња и парк

Вредан споменик културе
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Дворац „Фантаст“ 

l Икона Стефана Првовенчаног

Оно што највише чуди и привлачи пажњу када је дворац „Фантаст“ у питању, није 
очуваност парка и главне зграде, него икона Стефана Првовенчаног која се налази 
на олтару у капели Богдана Дунђерског. У овој капели, коју је читаву осликао Урош 
Предић, налази се Богданов гроб и икона која у свом десном доњем углу има сребрни 
отисак нечијих усана. Овај отисак је примећен још на прву годишњицу Богданове 
смрти и чини се да је сваком наредном годином тај траг постајао видљивији и све 
светлији.




