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Реализација приоритета 
пословања

Електровојводина последњих година пословања у делу експлоатације и управљања бележи побољшање погонске 
спремности и квалитета испоруке електричне енергије.Наравно побољшање квалитета испоруке је последица до-
брог планирања и извршавања ремоната на свим напонским нивоима. Такође, реализација плана ремоната и финан-
сијских средстава је доста висока.

Крајем прошле године донети су планови одржавања објеката на целом конзуму Електровојводине. Због стабил-
них временских прилика у марту почело се интензивно са радом на мрежи и постројењима, што ће имати утицаја 
на добру реализацију ремоната. Приоритет у реализацији ремоната ове као и претходних година је на средњенапон-
ској мрежи, односно, замена изолатора на далеководима који су најфреквентнији са испадима као и замена деоница 
средњенапонских каблова са највише пробоја. Исто тако, наставља се и са аутоматизацијом дистрибутивне мреже 
како би дужина безнапонских пауза била што краћа. Контрола мерног места, овера бројила и све обавезе везане за 
ове послове, налазе се у плану одржавања. Направљен је и нови приступ планирању код доношења финансијског 
плана одржавања. За енергетске и неенергетске објекте за ову годину, од стране ЕПС-а одобрено је око 1,870 ми-
лијарди динара. Свака функција одржавања треба да тежи 100% реализацији планова при чему нема прекорачења 
утрошка средстава. Дакле, припреме за ремонте су добро урађене, ремонтне активности су отпочеле, финансијских 
средстава има довољно, али и обавеза из закона као и снабдевача електричне енергије. Важно је да се и даље интен-
зивно улаже у мрежу и постројења и набавља најквалитетнија опрема. 

Електровојводина је крајем априла добила и новог директора. Надзорни одбор ЕПС-а, 22. априла, именовао је мр 
Богдана Лабана, дипломираног економисту, за директора овог Привредног друштва. Чини се да је у предстојећем 
времену потребна нова визија пословања читавог енергетског сектора. Оно што непосредно предстоји и што је у 
току, а тиче се привредних друштава за дистрибуцију, јесте прецизно дефинисање и операционализација рада опера-
тора дистрибутивног система. Ту је и мноштво нових послова за дистрибуцију као што су промена организационе и 
информационе инфраструктуре, дефинисање профила потрошње, дугорочна изградња „система паметних бројила“ 
са даљинским очитавањем, отпочињање активности на увођењу бројила са регистровањем оптерећења на сатном 
интервалу и др.

Електровојводина наставља са реализацијом својих пословних активности, пре свега, поузданом и квалитетном 
испоруком електричне енергије купцима, позитивним пословањем и модернизацијом пословања на свим нивоима 
али и сталном бригом за безбедност и заштиту најдрагоценијег ресурса а то је људски живот.

Пред нама су, дакле, велике обавезе у веома сложеном времену. Али, Електровојводина има визију и кадрове за 
будуће нужне промене које се најављују.

Мирко Шијан 
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Земља Се ОБРушила на БагеР „глОдаР 10“ у РБ „КОлуБаРа“

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“ на 
седници од 22. априла, именовао 

је мр Богдана Лабана за новог директо-
ра Привредног друштва „Електровојво-
дина“, као и Миломира Динића за ди-
ректора огранака ЕД „Електротимок“ 
у оквиру Приведног друштва „Југоис-
ток“. На седници коју је водио проф. др 
Аца Марковић, предедник НО ЈП ЕПС, 
за в.д. директора ХЕ „Пирот“ у оквиру 
Привредног друштва „ХЕ Ђердап“ име-
нован је Љубомир Стојановић. 

Чланови Надзорног одбора ЈП ЕПС 
именовали су Драгана Влаисављевића, 
директора Дирекције ЕПС-а за тргови-
ну електричном енергијом за директора 
Привредног друштва „ЕПС Трговање“ у 
Словенији. На овај начин почиње проце-
дура за регистрацију „ЕПС Трговања“ у 

Љубљани, а рад овог новог ПД омогућиће 
јачање позиције ЕПС-а на регионалном 
тржишту електричном енергијом, омо-
гућиће да трговина електричном енер-
гијом буде ефикаснија уз максимизацију 
профита за ЕПС и смањење трошкова. 
Посебно значајан разлог за оснивање 
овог ПД у Словенији, чланици Европске 
уније, је позиционирање ЕПС-а на реги-
оналном и европском тржишту електри-
чне енергије. 

Влаисављевић је члановима Надзор-
ног одбора представио преглед елек-
троенергетске ситуације за прва три 
месеца ове године, а посебно елек-
троенергетске прилике током априла. 
Жељко Марковић, директор Дирекције 
ЕПС-а за дистрибуцију и в.д. директо-
ра ПД „ЕПС Снабдевање“, представио 
је хорнологију догађаја од 16. до 20. ап-

рила у западној Србији, на подручју ПД 
„Електросрбија“, које је било погођено 
ванредним временским неприликама и 
великим снежним падавинама. На сед-
ници је договорено да чланови НО до 
сутра буду информисани о комплетном 
извештају шта се све догађало у елек-
троенергетском систему Србије током 
тих дана. 

Надзорни одбор је упознат са Ин-
формацијом коју је објавила Комисија 
за заштиту конкуренције у вези са про-
дајом угља за широку потрошњу у РБ 
„Колбара“ и „ТЕ-КО Костолац“ и подр-
жано је оснивање и рад Радне групе која 
ће утврдити исправност критеријума и 
продецура за продају угља у ПД у окви-
ру ЕПС-а.

Послови односa с јавношћу ЈП 
ЕПС

Именовања директора

Нема повређених, производња 
стабилна

Н а Површинском Пољу „Д“ Ру-
дарског басена „Колубара“ 
крајем априла је дошло до ха-

варије на багеру „глодар 10“ када се 
земља обрушила на багер. Оштећење 
је претрпео радни точак и пријемна 
трака овог багера, који ради на отко-

павању јаловине (земље која се на-
лази изнад угља). Производња угља 
у „Колубари“ је стабилна и тече не-
ометано.

Повређених није било, а због пре-
тпљеног стреса два радника су пре-
вентивно превезена на Војно ме-

дицинску академију. На терен су 
изашли представници Дирекције за 
производњу „Електропривреде Ср-
бије“, службе рударске инспекције и 
надлежне инспекције РБ „Колубара“.

Послови односа с јавношћу ЈП 
ЕПС
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последњих година у делу експло-
атације и управљања, Електро-
војводина бележи побољшање 

погонске спремности и  квалитетне ис-
поруке електричне енергије. Наравно 
побољшање квалитета испоруке је по-
следица доброг планирања и извршења 
ремоната на свим напонским нивои-
ма. Реализација плана ремоната и фи-
нансијских средстава је врло висока. 
Задњих година све је већи недостатак 
техничког кадра (дипломираних ин-
жењера, техничара, електромонтера). 

-Када је у питању реализација ремо-
ната и финансијских средстава која је 
била 100%, посебно истичемо 2013. го-
дину, која је најбоља од када пратимо 
овај сегмент пословања по новој мето-
дологији. Осим тога, устројили смо и 
праћење одобрених снага на ТС 110 kV 
у огранцима и на нивоу ДДЦ ЕВ, како 
не бисмо додатно плаћали ЕМС-у за 
прекорачење истих, због планираних 
ремоната и непланираних испада елек-
тричних водова и трафостаница, од-
носно преусмеравањем напајања– ис-
тиче Павел Зима, директор Дирекције 
за управљање. 

Директор Зима је даље указао да су 
крајем прошле године донети планови 
одржавања објеката 110  i 35 kV  на це-
лом подручју Електровојводине. Пла-
нови ремоната средњенапонске мреже 
доносе огранци Друштва на нивоу ме-
сеца. Ово је обавеза из Уредбе о испо-
руци електричне енергије где се морају 
поштовати и други корисници дистри-
бутивног система (КДС) који се јављају 
ради синхронизације искључења изво-
да. Обавеза оператора дистрибутивног 
система (ОДС) је осим смањења непла-
нираних прекида у испоруци и смањење 
планираних искључења.

-Важна обавеза је и доношење финан-
сијског плана одржавања, при чему  је 
направљен нови приступ планирању. 
За енергетске и неенергетске објекте од 

стране ЕПС-а одобрено је укупно око 
1,870 милијарди динара. Свака функ-
ција одржавања треба да тежи 100% ре-
ализацији планова одржавања при чему 
нема прекорачења утрошка средстава. 
Почетком 2014. године урађен је план 
јавних набавки и очекујемо покретање 
тендера за набавку опреме и радова, 
како би смо успешно одрадили ремонт-
ну сезону – наглашава директор Зима.

Директор Зима даље додаје да се због 
стабилних временских прилика већ у 
марту месецу интензивно радило на 
мрежи и постројењима, што ће имати 
утицаја и на добру реализацију ремо-
ната. Приоритет у ремонтима ове као 
и претходних година је на СН мрежи. 
Доминантан је пробој 20 kV каблова 
старе конструкције и пробој изолато-
ра на истом напонском нивоу. Ове го-
дине приоритет приликом ремоната је 

замена изолатора на далеководима који 
су најфреквентнији са испадима и заме-
на деоница СН каблова са највише про-
боја. Наставља се и са аутоматизацијом 
дистрибутивне мреже како би дужина 
безнапонских пауза била што краћа. 
Контрола мерног места, овера бројила 
и све потребе за ове послове сада се на-
лазе у плану одржавања.  

Можемо констатовати да су припреме 
за ремонте урађене, финансијких сред-
става има довољно, али и обавеза из 
закона, као и захтева снабдевача елек-
тричне енергије (отворено тржиште 
електричне енергије ВН и СН, ускоро 
НН), мале електране се прикључују на 
дистрибутивну мрежу а техничког ка-
дра је све мање. Решење је да се и даље 
улаже у мрежу и постројења и набавља 
најквалитетнија опрема.

М. Ш. 

ПРиПРеме За РемОнТну СеЗОну у елеКТРОВОЈВОдини ТЕМ
А
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Побољшање погонске 
спремности
За одржавање објеката за ову годину одобрено 1,870 милијарди динара. почетком 
године урађен план јавних набавки и очекујемо покретање тендера за набавку 
опреме и радова, како би смо успешно одрадили ремонтну сезону, истиче павел Зима, 
директор Дирекције за управљање
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А ед „СуБОТица“ СПРемна За ПРедСТОЈеЋе РемОнТе и даље СмаЊеЊе гуБиТаКа

Током прошлогодишње ре-
монтне сезоне на конзуму 
који покрива ЕД „Суботи-

ца“ са својим погонима Сента, Ба-
чка Топола, Кањижа и пословница 
Бајмок у складу са планом пре-
вентивног одржавања учињена је 
ревизија а потом је и ремонтова-
но свих једанаест трафостаница 
110/x кV. Ове године у трафоста-
ници 35/10 кV Стара Моравица 
биће  замењен постојећи дотраја-
ли малоуљни прекидач новим ва-
куумским прекидачима што ће 
повећати поузданост у снабде-
вању купаца електричном енер-
гијом.

 - Ремонти у свим дистрибутив-
ним трафостаницама су у јеку. Од 
Бачке Тополе, Чоке, Сенте, Гуна-
роша, све монтерске екипе су на 
терену, ради се убрзаним темпом 
да се искористе ови лепи дани 

пред празнике. У току је ремонт 
два надземна извода на перифе-
рији града и користи искључење 
електричне енергије за контро-
лу струјних кругова код великих 
потрошача (ДТР уређај) на чему 
раде екипе из сектора одржавања 
и трговине електричном енер-
гијом у нашем Огранку. За одр-
жавање електроенергетских обје-
ката ове године одобрено нам је 
172 милиона динара што је поза-
машна сума. Али остаје потреба 
за стратешким материјалом а не-
достатају нам и извођачи радова 
за територије погона Бачке Топо-
ле и Кањиже,  па очекујемо да ће 
Управа Друштва то омогућити по-
ловином године - објаснио нам је 
мр Игор Срејић, извршни дирек-
тор за технички систем у ЕД „Су-
ботица“.

Једна од значајнијих инвестици-
ја у току је и реконструкција мер-
но заштитне опреме у трафоста-
ници 110/20 kV „Суботица 4“, која 
је започета протекле године. Реч 
је и о реконструкцији мерно заш-
титне опреме на овом електрое-
нергетском објекту чији је извођач 
„Електромонтажа“ Београд. Окон-
чање радова планирано је за јуни. 
Поред тога, суботичка Електро-
дистрибуција континуирано ради 
и на техничком смањењу губита-
ка. Тим поводом је прошле годи-
не у насељу Александрово наста-
вљено са стратешком активношћу 
укидања 10 кV напонског нивоа и 
прелазак на 20 кV напонски ниво 
активирањем одговарајућих изво-
да из 20 кV РП „Пачирски пут“ и 
растерећење постојеће трафостни-
це 35/10 кV „Индустрија“, где је 27 
ТС са 10 кV пребачено на 20 кV. У 
дистрибутивним трафостаницама 
замењују се постојеће непоуздане 
опреме новом средњенапонском 
опремом изолованом  СФ6 гасом.

Остваривање Плана превен-
тивног годишњег одржавања за 
2014. годину када је реч о реви-

зијама, ремонтима електроенер-
гетских објеката као и припа-
дајућих надземних и кабловских 
средњенапонских водова, је на за-
видном нивоу уз минимална од-
ступања проузрокована првен-
ствено временским приликама. 
Термовизијска камера се перма-
нентно користи у овом огранку 
као вид савременог превентивног 
одржавања.

У ЕД „Суботица“ прошлу годи-
ну завршили су са 10,76 процената 
губитака, што је двоструки преба-
чај планираног за тај период. Гу-
бици су смањени за 0,79 одсто што 
рачунајући последње три године 
износи уштеду од 216 милиона ди-
нара. Током прва два месеца 2014. 
године настављена је тенденција 
смањења губитака у овом Огран-
ку. 

 - Константно смањење губита-
ка из године у годину резултат је 
сталних анализа трафо реона са 
повећаним губицима и контро-
ли мерних места, ангажовањем у 
просеку 10 монтерских парова на 
територији целог огранка а у поје-
диним акцијама  на циљаним ре-
онима и више. На конзумном под-
ручју ЕД „Суботица“ последњих 
неколико година појавили су се 
случајеви неовлашћене потро-
шње електричне енергије, што по-
влачи манипулација на мерним 
уређајима новије генерације. Зато 
се у огранку велики значај при-
даје набавци модерних уређаја за 
контролу бројила (ЗЕРА уређај), 
за контролу мерних трансформа-
тора (ДТР 8510) и уређаја за от-
кривање одвојака са прикључног 
вода (рефлектометар ЕДТР) чија 
примена даје значајне резултате – 
тврди мр Игор Срејић.

Једини проблем је обезбеђивање 
уговора за изградњу прикључа-
ка и измештање мерних места, јер 
време за постојеће уговоре истиче 
крајем јула ове године.

М. Ј.

Стабилно снабдевање купаца
припреме за ремонте електроенергетских објеката свих напонских нивоа у ЕД 
„Суботица“ обављене у потпуности и на време. Смањење губитака за претходну 
годину износи 0,79% и тај тренд ће бити настављен и наредних месеци

Мр Игор Срејић, извршни директор за 
технички систем, ЕД „Суботица“
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Отварањем тржишта електричне 
енергије у нашој земљи питање 
губитака постаје врло актуел-

но. Раздвајањем делатности, када је 
ЕПС „Снадвеање“ постало привредно 
друштво које се бави трговином елек-
тричном енергијом, а досадашња ПД 
за диструбуцију постају оператори 
дистрибутивног система, питање губи-
така постаје битно. Накнада за губитке 
лоцира се код оператора дистрибути-
вног система, у овом случају Електро-
војводине. У светлу најновијих проме-
на губитке можемо назвати „пеналима“ 
које ће плаћати онај субјект код којег је 
настала ова врста проблема.

–Поред до сада познатих комер-
цијалних и техничких губитака поја-
вљује се нова категорија губитака и 
они се односе на неажурност прили-
ком испуњавања налога за искључење. 
У случају да оператор дистрибутивног 
система не изврши налог трговца елек-
тричном енергијом и не искључи ку-
пца који има дуг, потрошња која наста-
не услед тога у наредном периоду пада 
на терет оператора дистрибутивног 
система као губитак. Плаћа се по цени 
губитака и директно оптерећује трош-
кове пословања дистрибутивног пре-
дузећа – каже Драган Бабић, помоћник 
директора извршне функције за техни-
чки систем који је у Електровојводини 
задужен и за питање смањења губита-
ка. Он даље истиче да је због тога од 
необичне важности налоге за обус-
таву испоруке електричне енергије 
које Електровојвдоина добија од ЕПС 

„Снабдевања“, испуњавати на време, 
прецизно и врло ажурно како не би до-
шли у ситуацију да ова врста губитака 
оптерети пословање до тих граница да 
се наше услуге као оператора дистри-
бутивног система сведу на минимум.

Према Бабићевим речима чак и кад 
би купац који је направио ту врсту 
губитка хтео да надокнади трошко-
ве дуговања за утрошену електричну 
енергију насталу услед неиспуњавања 
налога, тај дуг остаје као трајни дуг 
Опартора јер у овом случају Електро-
војводина није трговац електричном 
енергијом. 

Према искуству осталих операто-
ра дистрибутивног система из саста-

ва ЕПС-а Електровојводина је и даље 
најуспешнија у борби за смањење гу-
битака. Ипак, ови губици као нова 
категорија у новонасталим условима 
отварања тржишта могу покварити 
добре резултате нашег ПД и озбиљно 
угрозити пословање. 

Према плану пословања четвртина 
предвиђеног прихода у Електровојво-
дини, заједно са огранцима, одлази на 
покривање трошкова губитака. 

–Најозбиљније треба схватити све 
активности у борби за смањењеу губи-
така. Да би се ове активности подигне 
на још виши ниво, Електровојводи-
на је појачала тим и све активности у 
тој борби. Тим је операционализован и 
појачан извршним директорима за те-
хнички систем из свих огранака који 
имају задатак да прате све активности 
на смењењу губитака – каже Драган 
Бабић. Он додаје да поред свих губита-
ка које смо имали до сада, сад постоји 
и још један вид губитака против којих 
се мора борити и материјалним и људ-
ским ресурсима, јер тај нови вид губи-
така прети директоно успешном по-
словању. 

А. Ј. Р.

СТаТуС ОПеРаТОРа диСТРиБуТиВнОг СиСТема мОЖе да ПРОуЗРОКуЈе нОВу ВРСТу гуБиТаКа П
О
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Налоге испуњавати на време
Да би била још ефикаснија  у напорима за смањење свих врста губитака 
Електровојводина појачала тим и све активности у том циљу. - Отварање тржишта 
наметнуло нову врсту губитака који могу да оптерете пословање Електровојводине 
уколико се најозбињније не схвати да сваки налог за искључење мора да се спроведе 
тачно и без кашњења

l ГУБИЦИ ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Тржиште електричне енергије је глобално. Управо такви услови намећу нам да се 
уклопимо у стандарде светског тржишта. То практично значи да колико год нама 
услови у борби против губитака изгледају тешки, биће још тежи, јер неумољива 
бројка од 11.36% мора бити смањена за још близу 5%, и да падну на испод 7%. То 
значи бескомпромисну борбу против губитака како они не би угрозили комплетно 
пословање Електропривреде Србије а самим тим и Електровојводине – каже Драган 
Бабић. 
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елеКТРОенеРгеТСКа СиТуациЈа у маРТу 2104. гОдине

Снабдевање конзума електричном 
енергијом током марта протекло 
је без напонских редукција на 

трафотаницама 110/x кV.
Поред тога хидролошка ситуација 

је услед редовних дотока река за ово 
доба године била очекивана због чега 
су производни капацитети у хидрое-
лектранама радили балансираним ре-
жимима рада.

 - У погледу погонске спремности и 
функционисања дистрибутивног сис-
тема Електровојводине током мар-
та месеца можемо констатовати да је 
систем радио изузетно стабилно што 
произилази из малог броја регистро-
ваних погонских догађаја којих је 
било мање у односу на исти период 
прошле године. Изузетак је 15. март 
када је у вечерњим сатима због веома 
јаког ветра олујне јачине на читавој те-
риторији Војводине забележен велики 
број кварова на електроенергетском 
систему и то углавном на средњем и 
ниском напону и који су углавном от-
клоњени истог дана – објаснио нам је 
Звездан Крунић, главни инжењер у Се-
кору за управљање и планирање кон-
зума у Дирекцији за управљање Управе 
Друштва.

Од регистрованих такозваних по-
гонских догађаја, инжењер Крунић по-
миње неколико: шестог марта у 15,20 

сати, дошло је до испада трафо поља 20 
kV бр.1 у ТС 110/20 kV „Оџаци“ дело-
вањем краткоспојне заштите сабирни-
ца. Купци са конзумног подручја овог 

електротрансформатора напојени су 
из алтернативних праваца, тако да су 
без напајања електричном енергијом 
били у трајању од 50 до 98 минута.

Тринаестог марта у 07,49 сати, из по-
гона је испао извод 35 kV „Ново Ми-
лошево“ у трафостаници 110/35 kV 
„Кикинда 1“ деловањем земљоспојне 
заштите, услед чега је без напајања ос-
тала трафостаница 35 kV „Ново Мило-
шево“. Прекид напајања електричном 
енергијом купаца са конзумног под-
ручја ове ТС трајао је 51 минут.

Двадесетдругог марта у 10,40 сати, из 
погона je испаo 35 kV извод „Јерменов-
ци“ у трафостаници 110/35 kV „Алибу-
нар“. Деловала је земљоспојна заштита. 
Том приликом без напајања електрич-
ном енергијом остају купци електри-
чне енергије са конзумног подручја ТС 
35/10 kV „Јерменовци“ у трајању од 296 
минута. 

М. Ј.

Изузетно стабилан систем
Електроенергетска ситуација у марту била је без ограничења у испоруци 
електричне енергије и без напонских редукција. Кварови проузроковани 
невременом половином претходног месеца  отклоњени у рекордном року

l И дање се краде електроенергетска опрема

И током протеклог месеца лопови су односили делове дистрибутивног система 
Електровојводине, мада је број крађа, према речима Звездана Крунића био мањи 
него претходних месеци и оне су се махом дешавале на објектима нижих напоснских 
нивоа.

Према диспечерским подацима, конзумном подручју који обухвата Војводину 
испоручено је је 729 GWh електричне енергије, што представља смањење за 10,47% 
у односу на исти период претходне године и изражено у процентима 9% у односу на 
билансне количине. Разлог за овако ниску потрошњу лежи у чињеници да је средња 
дневна температура у марту 2014. године била 9,9 оС што је за 4,6 оС више од средње 
дневне температуре забележене у истом месецу претходне године.

Енергија је испоручена уз максималну регистровану снагу од 1.266 МW, и за 11,16% 
нижа од вршне снаге из марта предходне године која је износила 1.425 МW.
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Екипа за одржавање надземних ха-
варијских електроенергетских из-
вода 0,4 kV – 35 kV Електродис-

трибуције „Суботица“, на локацији 10 
kV извод „Стражиловачка“ напајање 
из 35 kV извода „Индустрија“, у окви-
ру припреме за предстојећи зимски ре-
жим рада, радила је на превентивном 
одржавању далековода а у склопу Пла-
на ремонта ЕЕО. На основу годишњих 
планова ревизије, ремонта и одржа-
вања, изводе се радови којима је прет-
ходила ревизија делова постројења или 
водова. У Огранку ЕД „ Суботица“ ре-
монти свих извода који су под реоном  
одржавања ове  надземно хаваријс-
ке екипе и замена непоузданих елеме-
ната ТС и мреже почела је и обављаће 
се у периоду од 01. априла до 01. јула. 
Свакако, квалитетно урађени ремонти, 
обезбеђују већу погонску спремност и 
сигурност рада ЕЕО-а.

- У план превентивног одржавања 
уврштен је и ремонт далековода. Свих 
дванаест монтера из екипe за одржа-
вање надземних хаваријских електрое-
нергетских извода 0,4 kV – 35 kV ради 
на орезивању ураслог растиња у да-
лековод и замени изолатора 10 kV на 
овом далеководу.  Диспечарски радни 
налог је од 09.00 до 12.00, што значи 
да су потрошачи у овом делу конзума 
Суботице у том периоду у безнапон-
ском стању. Како би се прекид снабде-
вања конзума свео на минимум, тен-
денција извођења радова Сектора за 
експлоатацију Огранка ЕД „Суботица“  
је да се приликом довођења ЕЕО обје-
кта у безнапонско стање координирају 
и изведу сви неопходни радови на от-
клањању недостатака уочених прили-
ком провере стања датог ЕЕО. Купци су 
снабдевени у најкраћем могућем року, 
радови завршени врло ефикасно, што 
је значајно због побољшања погонске 
спремности ЕЕО и квалитета испоруке 

електричне енергије за зимски период 
када је потрошња повећана – објашња-
ва Игор Шафрањ, пословођа надземно 
хаваријске екипе, Сектора за експло-
атацију. Затим, додао је да се интензив-
но ради и на ремонтима извода 20 kV  
„Вретено“ и извода 20 kV „Центар“ у 
ТС 110/35 kV „ Палић“. Посао монтера 
је такав да морају увек бити доступни и 
спремни да одговоре квалитетно и брзо 
на позив диспечара или руководиоца у 
насталој ситуацији из тих разлога мо-
билне екипе ове Службе имају стална 

кућна дежурства. Оно о чему запосле-
ни у Служби за експлоатацију посебно 
воде рачуна, јесте безбедност и заштита 
на раду при извршавању одговорних и 
сложених послова. У овој добро орга-
низованој екипи, посебна пажња се по-
клања добрим међуљудским односима, 
који су уједно и предуслов за постизање 
добрих резултата. Из таквих односа 
произилази висок квалитет изведених 
радова, брига једних о другима као и 
лична пријатељства.

А. Жи.

ПОЧела РемОнТна СеЗОна у ОгРанКу ед „ СуБОТица“ Р
ЕП

О
Р

ТА
Ж

А

Припрема мреже за зимску 
сезону
У суботичком насељу Александрово, екипа монтера ЕД „Суботица“ користећи своје 
знање, стручност и вештине вредно радила на превентивном одржавању далековода, 
како би електроенергетски објекти били што боље припремљени за континуирану и 
поуздану испоруку електричне енергије купцима у зимском периоду

Превентивно одржавање далековода – орезивање грања
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делегациЈа елеКТРО љуБљане и Се СлОВениЈе у елеКТРОВОЈВОдини

половином априла уприличен је 
сусрет делегација Електктро-
привреде Словеније и Електро-

војводине. Госте су дочекали директо-
ри Дирекција из техничког сектора и 
сарадници из области примене ДМС-а. 
Директор извршне функције за техни-
чки систем Електровојводине Срето 
Палалић је на самом почетку састан-
ка пожелео добродошлицу гостима 
из Словеније, представио тим својих 
сарадника, а затим је кроз презента-
цију  упознао госте са системом Елек-
тровојводине, напоменувши да је наше 
Друштво једно од пет дистрибутивних 
предузећа Електропривреде Србије. 

- На нашем конзумном подручју које 
покрива 21 506 км2 што је пандан по 
покривености Словенији,  има 930 633 
корисника система,  налази се 61 тра-
фостаница 110/20кV и 75 110/35 kV у 
седам огранака, од којих је 56 са даљин-
ским управљањем. Дужина електродис-
трибутивне мреже је 26 000 км и на њој 
је прикључено 11000 трафостаница. Го-
дишња потрошња електричне енергије 
износи  8,5 кW, а од половине прошле 
године се не бавимо трговином ЕЕ већ 

смо оријентисани на функцију Опера-
тора дистрибутивног система, објаснио 
је посетиоцима Срето Палалић. Након 
што је  презентовао неке основне по-
датке о раду Друштва на овом прија-
тељском сусрету, састанак је настављен 
разменом искуства у вези са електрое-
нергетским објектима, количини преу-
зете и испоручене електричне енергије 
за вискоки напон и домаћинства, укуп-
ним губицима електричне енергије (%), 
инвестицијама, одржавању мреже, ква-
литету испоруке електричне енергије 
по огранцима и размени искустава на 
тему могућности практичне примене 
ДМС – а. 

На питање представника Словеније 
Матијаж Освалд, заменика председни-
ка управе колики су губици електричне 
енергије на козумном подручју Елек-
тровојводине, Срето Палалић је одго-
ворио да су укупни губици за проте-
клу годину 11,31 %. Директор извршне 
функције за технички систем Електро-
војводине је нагласио да  постоји доста 
проблема са губицима  на дистрибутив-
ној мрежи, узроковани неовлашћеним 
коришћењем електричне енергије и 

коришћењем старих бројила због чега 
ће приоритет рада електродистрибу-
тивног сектора бити смањење губита-
ка кроз изградњу нових трафостаница, 
редовнију замену бројила и спречавање 
нелегалног коришћења електричне енр-
гије. Гости су се надовезали на тему гу-
битака, изневши податак  да у Електро 
Љубљани губици за претходне четири 
године износе 4,9 %, што је изузетно до-
бар показатељ пословања.

Након уводног састанка делегација 
из Словеније обишла је Дистрибу-
тивни диспечерски центар Електро-
војводине (ДДЦ ЕВ). Том приликом 
упознати су о начину функционисања 
даљинског управљања трафостаница-
ма. Сваки од 7 огранака у оквиру Елек-
тровојводинe, има свој Диспечерски 
центар, где је инсталиран SCADA сис-
тем. DMS прозор се састоји из SCADA 
система и алата. Руководилац Секто-
ра за управљање и планирање конзу-
ма Момчило Шешлија, дипл. ел. инж. 
је гостима презентовао улогу коју ДДЦ 
ЕВ има у хијерархијској структури уп-
рављања електродистрибутивним сис-
темом на територији Војводине, како 
према нижим хијерархијским нивоима 
управљања у огранцима ПД „Електро-
војводина“, тако и према вишим ни-
воима управљања који припадају ЈП 
„Електромрежа Србије“. 

Водећи инжењер Центра за инфор-
матику и телекомуникације дипл.
ел.инж. Сузана Чобанов, је гостима 
представила неколико основних по-
датака о искуствима у примени ДМС 
софтверског пакета, алата за интегри-
сани надзор, управљање, анализу и оп-
тимизацију рада електродистрибутив-
не мреже. Гостима је саопштено да је 
пуштање ДМС система у пробни рад 
у експлоатационим условима започе-
то 2005. године, сукцесивно у свим де-
ловима Електровојводине. Тренутно 
су у Огранку „Електродистрибуција 
Нови Сад“ у току активности на ин-
сталацији и тестирању најновије вер-
зије ДМС пакета у оквиру реализације 
пројекта Смарт Ситy.

А. Жи.

Размена искустава
посета делегације словенске Електропривреде Електро Љубљане и Schneider 
Electric Електровојводини у Новом Саду, била је прилика да се електродистрибуције 
међусобно упознају, представе и размене искуства у пословању

Заједнички састанак делегације Електро Љубљане и Електровојводине 
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интерна провера као редовна 
планска активност Сектора за 
квалитет и заштиту у Електро-

војводини, половином априла спро-
ведена је и у ЕД „Сомбор“. Провера 
је учињена у складу са Планом РИП 
– СО/14 и Програмом ИП (интерне 
провере) а сам ток процеса одвијао се 
у складу са процедуром ПР- ИМС – 05 
интерне провере и стандардом ИСО 
19011 Упутство за проверавање систе-
ма менаџмента. 

На уводном састанку који је упри-
личен тим поводом, поред домаћина  
директора огранка др  Зорана Ј. Си-
мендића са руководством, присуство-
вали су и руководиоци провераваних 
пословних функција, 13 компетент-
них проверивача из Управе огранка, 
представници руководства за ИМС 
у Електровојводини др Петар Загор-
чић и Љиљана Ерхартич, као и дирек-
тор Сектора за ИМС у ЕПС–у Татјана 
Клашић и шеф Сектора за интегри-
сане системе менаџмента у Електро-
привреди Србије, Војислав Ибрахи-
мовић.

Током рада проверивачи су се при-
државали уобичајених принципа про-
веравања и етичких норми понашања 
у складу са стандардом СРПС ИСО 

19011 а то значи: интегритет, коректно 
приказивање , професионална пажња, 
поверљивост, независност, приступ 
заснован на доказима. Прикупља-
не су информације и тражени објек-
тивни и валидни докази о усаглаше-
ностима са критеријумима провере, 
ефективности примене и одржавања 
ИМС, као и могућности за његово 
евентуално побољшање. При томе као 
најчешћи метод провере коришћен је 

случајни узорак али и праћење трага, 
хоризонталне и вертикалне провере, 
корак назад, корак напред.

У циљу прикупљања информација 
и доказа као технике примењени су 
интервјуи са провераваним лицима, 
прегледана је релевантна документа-
ција, визуелно посматране одређене 
активности процеса и лица која учес-
твују у тим догађајима, затим су над-
гледане одређене локације, објекти, 
опрема, материјал али и фотографи-
сани и снимани поједини објекти.

Након завршетка провере, одржан 
је затворени радни састанак тима 
проверивача а потом је уследио и за-
вршни скуп где су презентовани усаг-
лашени налази  са провере, изнете уо-
чене неправилности, упућени захтеви 
за корективним мерама, запажања и 
сугестије за побољшање процеса ак-
тивности али и бројне похвале за рад  
домаћина. Након интерне провере  ЕД 
„Сомбор“, директор овог огранка, др 
Симендић ће заједно са руководио-
цима пословних функција за сваку 
корективну меру одредити узрок  на-
станка и неусаглашеност и у вези с 
тим предложити адекватне мере, име-
новати одговорна лица и одредити 
рокове за њихово отклањање.

М. Ј.

РедОВна инТеРна ПРОВеРа  инТегРиСанОг менаЏменТ СиСТема у ед „СОмБОР“ К
В

А
Л

И
ТЕТ

Успешно обављен посао
интерна провера интегрисаног система менаџмента у ЕД „Сомбор“ оцењена као 
веома успешна. поред бројних похвала упућених домаћину, наложено да се уради и 
неколико корективних мера да би систем функционисао још боље

l Прoфесионална и радна атмосфера

Интерна провера као захтев сва три имплементирана стандарда (ИСО 9001, ИСО 
140001 и ОХСАС 18001) и стандарда ИСО 17025 која се односи на рад контролног 
тела, одвијала се у професионалној и радној атмосфери. Кратким коментаром на ИП 
осврнулa се и Татјана Клашић, директор Сектора за ИМС ЕПС-а, оценивши да су ИП 
добар начин за промоцију најбоље пословне праксе у ЕВ. 

 - Провера се одвијала у професионалној и радној атмосфери, а најјачи утисак који 
смо понели је висока квалификованост тима интерних проверавача за провераване 
пословне процесе, а пре свега њихова изузетна компетентност и посвећеност овим 
пословима. Такође, посебну похвалу заслужује највише руководство ЕД Сомбор 
на челу са др Зораном Симендићем и Александром Маливуком. Посвећеност и 
ангажованост највишег руководства ЕД Сомбор на пословима интегрисаних система 
менаџмента, као и спремност за реализацију постављених циљева, су од пресудног 
значаја за напредак ефективног и ефикасаног система менаџмента квалитетом, 
високо исказану одговорност за безбедност и здравље запослених на раду и бригу о 
животној средини – истакла је на крају обављеног посла представница руководства 
за ИМС ЕПС-а Татјана Клашић.

Уводни састанак интерне провере система квалитета у ЕД „Сомбор“
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Овогодишњи Спортски сусрети за-
послених, четрдесети по реду, одржа-
ни су, као и прошле године, у Новом 
Саду, у Спортском и пословном центру 
Војводина (СПЕНС). Запослени у Елек-
тровојводини надметали су се у 13 дис-
циплина (пењање на стуб, мали фудбал, 
баскет, одбојка, стони тенис, куглање, 
пикадо, стрељаштво, шах, спортски ри-
болов, пливање, тенис и преферанс), с 
тим да су такмичења у спортском рибо-
лову и пливању одржана раније.

При свечаном отварању учесници-
ма су се обратили Владимир Плавшић, 
председник Синдикалне организације 
Електровојводине и мр Богдан Лабан, 
директор Друштва, који је присутнима 
пожелео успех у такмичењу. Ово је ујед-
но било и највеће окупљање запосле-
них Електровојводине на једном месту, 
а гости на Сусретима били су представ-
ници ЕД „Бијељина“.

Председник Синдиката Владимир 
Плавшић пожелео је свима добродош-
лицу и изразио своје похвале на рачун 
организације овогодишњих сусрета. – 
Посебно бих поздравио руководство 

које се одазвало позиву и драге госте 
из Електропривреде Републике Српске. 
Желим вам коректну и спортску борбу 
– поручио је учесницима спортских иг-
ара Владимир Плавшић.

Отварајући Спортске сусрете за-
послених Електровојводине, директор 
Друштва мр Богдан Лабан пожелео је 
учесницима пријатан боравак у Новом 
Саду, успешан такмичарски дан, до-
бре резултате, а најпре лепо дружење. 
Истакао је да је, поред добрих послов-

них резултата, неопходно посветити се 
рекреацији и спорту, што ће засигурно 
допринети квалитетнијем начину жи-
вота.

– Поносан сам што имам привилегију 
да сам на челу једне од најуспешнијих 
компанија у југоисточној Европи, за 
чије пословне резултате сте сви подјед-
нако заслужни. Поред рекреације и 
спорта, данашњи дан пружа вам могућ-
ност да се дружите, а пошто такмичар-
ски резултат није од велике важности, 
нека победи колегијалност - рекао је 
приликом отварања Спортских сусре-
та, директор Електровојводине мр Бо-
гдан Лабан, пожеливши учесницима ус-
пешан такмичарки дан.

Присутни су могли врло лако да 
осете добро расположење и спортски 
дух свих учесника. Након такмичар-
ског дела, уследило је дружење, раз-
мена спортских искустава са терена 
и, на крају, додела медаља и пехара 
најуспешнијима у ресторану „Побе-
да“ у Петроварадину, где су такмича-
ри уживали уз пријатне звуке музике 
и песме. Потврда да сви људи добре 
воље подједнако воле пријатна и весе-
ла дружења је и присуство менаџмен-
та Електровојводине, који је, заједно 
са свим учесницима добрим распо-
ложењем испратио овај такмичарски 
дан, а Електровојводина као домаћин 
четрдесетих Спортских сусрета пока-

ОдРЖани СПОРТСКи СуСРеТи ЗаПОСлениХ елеКТРОВОЈВОдине

На овогодишњим четрдесетим Сусретима запослених учествовало око 700 
такмичара, који су се надметали у 13 дисциплина 

Јачање спортског духа и 
колегијалности

СП
О

Р
Т

Директор Електровојводине мр Богдан Лабан отвара Спортске сусрете

Такмичари у пењању на стуб
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зала је своје велико спортско срце и ус-
пешност и у овом делу пословања.

НАЈИСТАКНУТИЈЕ ЕКИПЕ И 
ПОЈЕДИНЦИ
У пењању на стуб, дисциплина која 

је од посебне важности за електродис-
трибутивну делатност, најбоља екипа је 
из ЕД „Суботица“, друго место освојили 
су ЕД „Сомбор“, а треће Погон „Врбас“. 
Што се тиче појединачног пласмана, 
прво место заузео је Бранислав Коцка-
ревић (1.11,53), друго Душко Цврку-
шић (1.18,71) и треће Вујадин Рајшић 
(1.22,34).

У малом фудбалу прво место заузела 
је екипа „Одржавање и услуге“, друго из 
ЕД „Суботица“, треће ЕД „Нови Сад“. 

У баскету прво место припало је Уп-
рави, друго ЕД „ Панчево“ и треће ЕД „ 
Нови Сад“.

У одбојци у женском екипном пласма-
ну, прво место однела је ЕД „Панче-
во“, друго Управа Друштва и треће ЕД 
„Сомбор“.

У истом пласману што се тиче мушка-
раца, ЕД „Нови Сад “ је освојила

прво, ЕД „Зрењанин“ друго и ЕД „С. 
Митровица“ треће место. 

У стоном тенису, жене, у појединач-
ном пласману, прво место заузела је 
Љиљана Бјелица, Погон „Врбас“, друго 
Снежана Величковић Управа и треће 
Антонија Бабић ЕД „Сомбор“.  У екип-
ном пласману што се тиче мушкараца, 
прво место припало је ЕД „Панчево“, 

друго ЕД „Рума“ и треће ЕД „Суботи-
ца“.

У куглању, екипно код мушкараца, 
екипа ЕД „Сомбор“ освојила је прво, 
друго ЕД „С. Митровица“  и  ЕД „Нови 
Сад“ треће место. Појединачно, прво ме-
сто припало је Игору Сабу, друго Јасмину 
Маравићу и треће је заузео Бела Сабо.

У куглању, екипно, жене, прво место 
припало је Управи, ЕД „Рума“, друго ме-
сто. У појединачном пласману, прво ме-
сто заузела је Снежана Величковић, Дра-
гана Буцало, друго и Весна Радин треће 
место.

У пикаду, прво место екипно припа-
ло је ЕД „Суботица“, друго Погону „Вр-
бас“ а треће ЕД „ Панчево“. Појединач-
но, прво место припало је Стани Месић, 
друго Јасминки Јоцић, а треће је заузела 
Светлана Алчаковић.

У стрељаштву, у екипном пласману, 
прво место заузела је ЕД „Зрењанин“, 
друго ЕТ „ Јужна Бачка“ и треће ЕД „ 
Сомбор“. Појединачно Милан Јагњић је 
освојио прво место, друго Зоран Преко-
гачић и треће Драган Видић. 

Што се тиче жена појединачно, прво 
место очекивано је заузела Катица Ши-
моник, Управа Друштва, друго Дани-
ца Тимотић Управа, и треће Снежана 
Марковић ЕД „Рума“. Екипно, жене у 
стрељаштву бележе следећи резултат: 
прво место Управа Друштва, друго ЕД 
„Нови Сад“ и треће ЕД „Рума“. 

У шаху у екипном пласману, ЕД „Су-
ботица“ је прва, ЕД „Нови Сад“ друга и 
ЕД „Рума“ трећа.

У појединачном пласману први је Си-
ниша Арбутина ЕД „Суботица“, дру-

ги Љубомир Туровић ЕД „Нови Сад“ и 
трећи Драган Тунгуз ЕД „Нови Сад“.

У преферансу, прво место припало је 
ЕД „Нови Сад“, друго ЕД „Јужна Бачка“ 
и треће „Одржавање и услуге“.

У тенису  победу је однео, Ђорђе Бе-
роња ЕД „Рума“, другопласирани је 
Миливоје Странжмештер Погон „ Ки-
кинда“  и треће место Владимир Огња-
новић Управа Друштва.

Пливање је одржано недељу дана ра-
није и најбоље време постигао је Дејан 
Чувардић, затим Бранко Тепшић, треће 
место заузео је Александар Столић, док 
је прво место у пливању за жене освоји-
ла Антонија Бабић, друго Невена Стан-
ков, а трећа је била Клара Чолаковић.

У дисциплини спортски риболов на 
основу коначног пласмана најбоље се 
пласирала екипа Погон „ Врбас“,  друго 
место припало је  ЕД „ С. Митровица“, 
а треће Погону „Сента“, док појединач-
но највише улова имао је Данил Намач-
ински, затим Александар Мудрић и на 
трећем месту Александар Сомбати.

А. Жи.

Такмичење у баскету

 Пењање на стуб Тенис
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Свечана промоција  35 нових док-
тора наука из скоро свих ужих 
научних области уприличена 

је почетком марта на Универзитету 
у Новом Саду. Нове докторе наука је 
у највиши стручни степен промови-
сао ректор Новосадског Универзите-
та професор др Мирослав Весковић. 
С поносом можемо истаћи да су међу 
докторима наука и двоје истакнутих 
стручњака из Електровојводине, Је-
лица Еремић Ђођић која је докторс-
ку титулу стекла у области економије 
и Зоран Симендић са истом титулом 
из области електротехнике и рачунар-
ства. Церемонија уручивања титула 
доктора наука одвијала се тако да су 
своје кандидате представили менто-
ри у краћем излагању. Докторат Јели-
це Еремић Ђођић презентован је од 
стране ментора проф. др Дејана Јак-
шића, редовног професора на Еко-
номском факултету у Суботици, док је 
Зорана Ј. Симендића представио мен-
тор др Горан Швенда, редовни профе-

сор Факултета техничких наука у Но-
вом Саду.

Мр Јелица Еремић Ђођић, шеф 
Службе финансијске оперативе у 
Електровојводини, одбранила је поче-
тком јула 2013. године на Економском 
факултету у Суботици, докторску 
дисертацију под називом „Ревизијс-
ке процедуре вредновања интерних 
контрола информационог система на 
бази контролних циљева“. У доктор-
ском раду приказан је репрезентати-
ван узорак контролних циљева који 
је прошао кроз све фазе ревизијског 
процеса и у складу са тим развијена је 
методологија ревизије интерних кон-
трола поштујући одређена правила. 
Примењујући  COBIT регулативу (The 
Control Objectives for Information and 
Related Technology) на практичном 
примеру предузећа успешно су иден-
тификоване све кључне интерне кон-
троле информационог система тести-
ране ревизијским тестовима, сагледан 
степен ризика добијених резултата и 

дефинисани контролни циљеви кључ-
ни за остварење циљева предузећа. 
На тај начин доказана је примена раз-
вијене методологије у пракси. 

Докторску дисертацију под нази-
вом „Унапређена регулација напона 
и њена интеграција у дистрибутивни 
менаџмент систем“, мр Зоран Ј. Си-
мендић, директор ЕД „Сомбор“  од-
бранио је крајем априла 2013. године  
на Факултету техничких наука у Но-
вом Саду. У докторској дисертацији 
приказан је нови математички модел 
унапређене регулације напона, устано-
вљени су разлози за њену интеграцију 
у дистрибутивни менаџмент систем и 
приказане могућности такве интегра-
ције. Њена практична верификација 
извршена је на делу дистрибутивне 
мреже ЕД „Сомбор“. Eкспериментал-
но је упоређен квалитет и могућности 
примене класичне регулације напона 
(KРН), оптималне регулације напона 
(OРН) и унапређене регулације напо-
на интегрисане у дистрибутивни ме-
наџмент систем (ДМС УРН) дистри-
бутивних мрежа. Квалитет њених 
резултата квантификован је на основу 
вредности штете коју трпе потроша-
чи зато што се напајају електричном 
енергијом чији напон одступа од оп-
тималне вредности. Њеном применом 
значајно се подиже квалитет напона с 
којим се електрична енергија испору-
чује потрошачима.

Поред редовног посла др Јелица Ере-
мић Ђођић и др Зоран Симендић баве 
се и научно-истраживачким радом. 
Резултате свог истраживања публико-
вали су  у преко 20 радова. Докторска 
теза  др Јелице Еремић Ђођић доби-
ла је инострану лиценцу за Интерног 
ревизора у Дубровнику 2014. године, 
док рад др Зорана Симендића који је 
објављен 2012. године у међународ-
ном часопису ранга М21 Electrical 
Power and Energy Systems, представља 
основу његове докторске тезе.

А. Жи. 

СВеЧана ПРОмОциЈа дОКТОРа науКа ОдРЖана на нОВОСадСКОм униВеРЗиТеТу

У Амфитеатру нове зграде Универзитета у Новом Саду одржана промоција 
доктора наука. Мр Јелица Еремић Ђођић, шеф Службе финансијске оперативе у 
Електровојводини и мр Зоран Симендић, директор ЕД „Сомбор“, промовисани на 
свечаности у звања докторa наука и тиме Електровојводина добила нови научни 
потенцијал који ће сасвим сигурно бити у функцији развоја

У функцији развоја

Са свечане промоције доктора наука на Универзитету у Новом Саду
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Крајем марта студенти Факулте-
та за правне и пословне студије 
„др Лазар Вркатић“ посетили 

су Електровојводину и том прили-
ком упознали се са начином функци-
онисања Дирекције за управњање 
и Дирекције за трговину електрич-
ном енергијом. Ова посета је у скла-
ду са основном интенцијом Катедре 
за Пословну економију која настоји да 
својим студентима пружи осим фун-
даменталних теоријских знања и нео-
пходна практична знања.

Студентима је на почетку посете при-
казан корпоративни филм снимљен по-
водом 55 година постојања и успешног 
рада Електровојводине, а затим је кроз 
презентацију представљен начин рада 
и управљања електродистрибутивним 
системом, потом и актуелна ситуација у 
вези са отварањем тржишта електричне 
енергије, а у оквиру тога и улога Елек-
тровојводине као Оператора дистрибу-
тивног система. Студенти су се упозна-
ли са функционисањем Диспечерског 
центра Електровојводине који је један 
од најсавременијих диспечерских цен-
тара у Европи. 

Директор Дирекције за трговину 
електричном енергијом мр Бранислав 
Радовић, је нагласио да су у складу са 
новим Законом о енергетици дистрибу-
ција односно одржавање и управљање 
дистрибутивним системом као и ис-
порука електричне енергије, основне 
делатности Електровојводине. Затим 
је говорио о либерализацији тржишта 
електричне енергије у Србији, улози 
Оператора дистрибутивног система, 
структури цена електричне енергије, о 
балансној одговорности која има зна-
чајну улогу у одређивању цене, затим 
успостављању процеса који омогућа-
вају купцима да изврше промену снаб-
девача, вођење базе података о купцима 
који су на резервном снабдевању и др. 
- Електровојводина од јула 2013. годи-
не више не продаје електричну енергију 
већ обавља услугу дистрибуције. Сигур-
ни смо да ће и убудуће Електровојводи-

на бити најпоузданији и најсигурнији 
пословни партнер свим учесницима на 
тржишту електричне енергије уважа-
вајући принципе недискриминације и 
транспаретности – нагласио је мр Бра-
нислав Радовић.

Директор Дирекције за управљање, 
Павел Зима, говорио је о одржавању 
мреже и раду дистрибутивног сис-
тема. - На побољшање квалитета ис-
поруке електричне енергије, утиче се 
добрим планирањем, квалитетним ре-
монтима на свим напонским нивоима, 
добрим планирањем утрошка финан-
сијских средстава, професионалним 
извршењем задатака, применом свих 
мера безбедности на раду, а пре свега 
тежњом ка максималној аутоматиза-
цији и редовним одржавањем мреже – 
истакао је директор Зима.

Највеће интересовање студената 
изазвало је присуство у Дистрибутив-
ном Диспечерском Центру Електро-
војводине (ДДЦЕВ), организационој 
јединици која ради 24 часа 365 дана у 
години. - У Новом Саду, Сектор за уп-
рављање и планирање конзума, односно 

ДДЦЕВ, надгледа дистрибутивни сис-
тем и диктира стратегију управљања, 
утиче на развој диспечерских центара 
у огранцима, планира ремонте најзна-
чајнијих ЕЕО и располаже неопходним 
информацијама за очување стабилног 
рада система. У сваком тренутку пра-
ти оптерећење система,  фреквенцију 
и температуру амбијента. Управљање 
електроенергетским системом је потпу-
но уређено уз строго дефинисана пра-
вила. Користи се најсавременија техно-
логија попут „Mitsubishi“ видео екрана 
који омогућава детаљан преглед читаве 
мреже, а самим тим и олакшано упра-
вљање - рекао је дипл. инж. Момчило 
Шешлија, руководилац Сектора за уп-
рављање и планирање конзума. 

Студенти друге и треће године По-
словне економије Факултета за правне 
и пословне студије „др Лазар Вркатић“, 
са професором др Милицом Радовић 
имали су прилику у пракси да се уве-
ре на који начин функционише уређен 
систем какав је Електровојводина. 

А. Жи.

СТуденТи ФаКулТеТа За ПРаВне и ПОСлОВне СТудиЈе ПОСеТили елеКТРОВОЈВОдину

У оквиру практичне наставе на предмету пословна економија студенти су имали 
прилику да се упознају са начином рада и управљањем електродистрибутивним 
системом као и улогом Електровојводине као Оператора дистрибутивног система 
на тржишту електричне енергије

Добро уређен систем

Студенти Факултета за правне и пословне студије у Електровојводини
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Електровојводини – Електродист-
рибуцији „Нови Сад“ недавно се 
обратио господин Бранко Пра-

вуљац из Новог Сада писмом које у 
целости преносимо:

„Пишем вам овај e-mail с намером да 
похвалим екипу дежурне службе Eлек-
тропривреде у Новом Саду која је на мој 
позив, дана 05. маја 2014. у 19.40 мину-
та отклонила квар у Ветернику у улици 
Пауле Шосбергер на кућном броју 8. 

Наиме, нестала је једна фаза, а пошто 
сам „глинерицом“ утврдио да су осигу-
рачи исправни и да је квар на бандери, а 
не на табли са сатом и у консултацији са 
комшијама схватио да сви имају све три 
фазе осим мене.

У 19.30 сам позвао ваш Контакт-цен-
тар на број 0800 220021 и објаснио им 
квар и дао им адресу, на шта су ми љу-
базно одговорили да ће послати дежур-
ну екипу. У 19.40 на моје позитивно из-
ненађење се појавила дежурна екипа 
ЕД „Нови Сад“ на мојој адреси. Утвр-
дили су квар, попели се на бандеру и 
отклонили квар око 19.55, понашали се 
уљудно, љубазно и професионално, без 
икакве накнаде, одбили су чак и кафу. 

Немам речи којима бих могао адек-
ватно описати професионалност, љуба-

зност, и ажурност радника Кол-центра и 
дежурне службе Електропривреде у Но-
вом Саду. Од позива до отклањања ква-
ра је прошло свега 25 минута. Мислим 
да би им и јапанци позавидели. Просто 
сам одушевљен, а то одушевљење ме је 
и инспирисало да напишем овај e-mail. 
Овај позитиван догађај ме је одушевио, 
али и навео да замислим: шта би било 

када би сви у Србији тако фантастич-
но обављали свој посао као радници 
ЕПС-а Нови Сад? Мислим да би наша 
земља била попут Швајцарске или чак 
и боља. Све похвале и захвалност рад-
ницима ЕПС-а Нови Сад. 

С поштовањем поздравља задовољан 
и сретан корисник Бранко Правуљац.“

Уз захвалност господину Правуљцу 
из Електродистрибуције Нови Сад ус-
ледио је одговор мр Душана Чомића, 
извршног директора за технички сис-
тем:

„Наш задатак је првенствено да кон-
тинуално испоручујемо електричну 
енергију. Тиме се постиже и извршење 
основног задатка и задовољство ку-
пца. Наша основна снага су управо 
људи. Свакако да је њихова професи-
оналност нешто на чему инсистира-
мо. Ваша похвала ће бити за њих, као 
и за нас који организујемо процес рада 
подстрек и обавеза за још бољим ре-
зултатима.“

А. Ј. Р.

ед „нОВи Сад“ ОТКлОнила КВаР За СамО 25 минуТа

Од момента кад је позвао Контакт центар Електровојводине до момента кад је 
поново успостављено снабдевање услед квара код купца из Ветерника прошло 
свега 25 минута. Електродистрибуцији „Нови Сад“ тим поводом обратио се 
задовољни купац Бранко правуљац писмом у којем не крије задовољство услугом

Основни циљ – задовољство 
купца

l НападНута екипа за искључења Неплатиша

Електромонтери запослени у Огранку Електродистрибуција „Сомбор“, Шандор Ковач 
и Миклош Шипоша, иначе чланови екипе за искључења Погона „Врбас“, нападнути 
су при покушају искључења потрошача Киш Петра из Куле, 22. априла, око12,30 
часова.

Револтирани купац је монтерима истргао налог за обуставу испоруке електричне 
енергије, отишао у радионицу, узео нож и оштетио два аутогуме на службеном возилу 
монтера. О догађају је обавештена Полицијска станица у Кули, чији су оперативци на 
лицу места извршили увиђај и одвели купца на разговор.

Пошто је купац закључао капију, обустава испоруке електричне енергије није 
извршена.
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Милан Миланко, рођен у Сом-
бору 1985. године где је завр-
шио основно и средње обра-

зовање. Након завршене средње школе 
долази у Нови Сад где уписује Факул-
тет техничких наука, смер Електрони-
ка, енергетика и телекомуникације, али 
се у току студирања усмерава ка енер-
гетској електроници и електричним ма-
шинама. У току студирања трудио се да 
редовно и на време прати и полаже ис-
пите, а имао је веома добар спој праксе 
и теоријског знања, које и дан данас на 
радном месту примењује. Тако је у јуну 
2011. године успешно одбрани мастер 
рад са темом „Идејно решење хибрид-
ног ветро-фотонапонског система на 
будућој згради НТП-ФТН“, након којег 
се почетком 2012. године пријавио на 
конкурс ЈП ЕПС „110 најбољих“ у ПД 
„Електровојводина“, ПД „Електродист-
рибуција Београд“ и ПД „Панонске ТЕ-
ТО“.

По објављивању резултата обавеш-
тен је да је примљен на више радних 
места, инжињер 1 – приправник у ПД 
“Електровојводина”, Огранак ЕД „Су-
ботица“, као и инжењер – приправник 
у ПД “Панонске ТЕ-ТО”, ТЕ-ТО Зрења-
нин. Поред понуђених опција, Милан 
се одлучује за ПД „Електровојводина “, 
ЕД „Суботица“, где почиње са приправ-

ничким стажом од фебруара 2012. го-
дине у Сектору за експлоатацију, а 2013. 
године полаже приправнички испит са 
темом рада „Релејна заштита електрое-
нергетске опреме у ТС 110/20kV са по-
себним освртом на заштиту трансфор-
маторских поља 110kV и 20kV“. Данас је 
поред стручних и искусних инжењера, 
техничара и електромонтера запослен 
на радном месту „Инжењер 1“, Служба 

за одржавање ЕЕО, која припада Секто-
ру за експлоатацију.

Припреме на конкурс захтевале су 
понављања појединих стручних обла-
сти за које је и сам сматрао да су бит-
не, као што су провера информатичке 
писмености, упознавање са делатношћу 
и организацијом ЈП „Електропривреда 
Србије“ и ПД „Електровојводина“.

- ПД “Електровојводина” сматрам, 
веома организованим системом и јед-
ним од традиционално најозбиљних 
предузећа из области електроенерге-
тике у земљи, у којем се велики број 
стручних лица бави веома озбиљном 
проблематиком – каже Милан и нагла-
шава да је статусом и условима рада 
веома задовољан. Што се неких даљих 
планова тиче Милан тежи ка контину-
ираном усавршавању како би једног 
дана могао да прихвати одговорније 
послове у организационој јединици 
којој припада.

Након напорног труда и рада на 
послу своје слободно време проводи на 
разне начине, поред тога што тежи ка 
усавршавању на стручном плану, Ми-
лан ужива у дружењу са својим блис-
ким пријатељима и породицом.

М. К.

милан миланКО, инЖеЊеР 1, ед „СуБОТица“

Априла 2013. године потписани су уговори на неодређено са десет најбољих кандидата 
који су се пријавили на конкурс који је расписала Електровојводина, а Милан Миланко је 
један од истакнутих кандидата

Нови пословни изазови

Милан Миланко, инжењер 1, ЕД “Суботица”
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МАКЕДОНИЈА: МОГУЋЕ 
ПОСКУПЉЕЊЕ СТРУЈЕ У 2015.
Са либерализацијом тржишта елек-

тричне енергије први ће се окористити 
само индустријски велики потрошачи 
и фирме, а цена струје за домаћинства 
највероватније ће се повећати, очекује 
енергетски регулатор, Димитар Петров, 
преноси македонска Телевизија „24 
часа“. Према Петрову, нема реалних 
разлога зашто би се пролонгирала по-
следња фаза либерализације која тре-
ба да се догоди 1. јануара 2015. године. 
Снабдевачи ће морати у октобру да до-
ставе понуде како би потрошачи могли 
правовремено да одлуче од које компа-
није ће се снабдевати струјом. У слу-
чају да не одаберу, струју ће добијати од 
овлашћених снабдевача у крајњем слу-
чају од ЕВН, односно Електрани на Ма-
кедонија (ЕЛЕМ енергетика), објашња-
ва Петров.

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ХЕ ТУРНУ
Румунска влада одобрила је оснивање 

румунско-бугарског заједничког подух-
вата (joint venture) за изградњу хидро-
централе на реци Дунав, познатог под 
називом Турну Магуреле – Ницополе, 
јавља румунска новинска агенција Ме-
диафакс, на основу меморандума који 
је добила. Према прелиминарним про-
ценама наведеним у меморандуму, у 
будућности хидроцентрала ће имати 
укупно моћ од око 400 МW и допри-
неће повећању енергетске безбедности 
Румуније и смањиће њену енергетску 
зависност од увоза.

Поред тога, хидроцентрала пред-
ставља нову путну и железничку ко-

муникацијску везу између Румуније и 
Бугарске, каже се у меморандуму. Дру-
ги циљ изградње хидроцентрале Тур-
ну Магуреле – Ницополе је регулација 
тока реке Дунав, тачније биће елимини-
сани ефекти од поплава, преко градње 
насипа и преко подизања речних прис-
таништа. 

ЕНЕРГЕТИКА ГУТА ВОДУ
Енергетика однесе 15% светске пот-

рошње воде а у наредне две деценије 
потрошња тог сектора могла би да по-
расте за 20%, упозоравају из Међуна-
родне агенције за енергију (ИЕА). Го-
дишње производња енергије у свету 
потроши 580 милијарди кубних метара 
свеже воде, што је више него пољопри-
вреда и потрошња воде за пиће. Друго 
истраживање показало је да у Европ-
ској унији термоелектране и нуклеарне 
електране годишње утроше воде колико 
становништво Немачке. У производњи 
енергије користе се површинске воде, 
као и у индустрији и пољопривреди, а 
за водоснабдевање грађана квалитет-
није подземне воде. Сваки грађанин ЕУ 
директно или индиректно троши више 
од 4.000 литара воде дневно.

 - Сектор енергетике (у свету) пову-
че воде колико има у Гангу (Индија) или 
Мисисипију (САД), рекама које су међу 
највећим у свету - истиче се у новом из-
вештају Агенције „Светске енергетске 
перспективе“.

ЕНЕРГИЈА ИЗ ОИЕ ПОКРИВА 
14% ПОТРОШЊЕ
Енергија из обновљивих изво-

ра покрила је у 2012. години 14,1% 

бруто финалне потрошње 28 чла-
ница Европске уније у поређењу са 
8,3% у 2004, која је била прва година 
за коју се располаже тим подацима. 
Националне циљеве за 2020. када је 
реч о уделу енергије из обновљивих 
извора већ су надмашиле Бугар-
ска, Естонија и Шведска. Највећи 
део потрошње енергијом из обно-
вљивих извора покрива Шведска, 
која на тај начин задовољава поло-
вину потрошње, а најмањи Малта, 
где тек незнатно више од процента 
енергије стиже из обновљивих из-
вора.

ТУРСКА ПОСТАЈЕ НУКЛЕАРНА 
СИЛА
Турска планира да у наредних де-

сет година, изградњом две нукле-
арне електране, постане нуклеар-
на сила. Прву нуклеарку у земљи 
„Акују“, у покрајини Мерсин на ме-
дитеранској обали, гради руска др-
жавна компанија „Росатом“.

Друга нуклеарна електрана биће 
лоцирана у северној турској про-
винцији Синоп на црноморској 
обали, а градиће је јапанско-фран-
цуски конзорцијум. Турска намје-
рава да са амбициозним нуклеар-
ним програмом задовољи 10 одсто 
своје електричне енергије до 2023. 
године и смањи зависност од увоза 
нафте и гаса.

Од 2012. године Турска је почела 
да шаље студенте у Русију на обуку 
за нуклеарни инжењеринг, а циљ је 
да пошаље укупно 600 студената.

Приредила: М. Ј.

аКТуелнОСТи иЗ ОБлаСТи енеРгеТиКе у ОКРуЖеЊу

Занимљиве вести из енергетике и у овом броју

Пажња тржишту, ценама, ОИЕ
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питање заштите животне среди-
не и њених саставних елемената 
постало је императив данашњег 

друштва, па и значајан сегмент посло-
вања Привредног друштва за дистри-
буцију електричне енергије „ Електро-
војводине“. И поред чињенице да је 
дистрибуција електричне енергије ре-
лативно чиста делатност, у Електро-
војводини се генеришу значајне коли-
чине опасног и неопасног отпада.

Концепт управљања отпадом, код ге-
нератора отпада, тј. Електровојводине 
подразумева адекватно сакупљање, раз-
врставање и привремено складиштење 
отпада у тзв. надстрешницама, уз по-
штовање законских захтева, до момен-
та отуђења отпада.

- Оваква врста објеката од великог је 
значаја у активностима управљања от-
падом, будући да је Закон о управљању 
отпадом јасно дефинисао начин посту-
пања приликом привременог скла-
диштења. Надстрешнице су пројектова-
не у складу са потребним капацитетима, 
које су дефинисали Огранци, поседују 
избетониране платое, ограђени су и по-
дељени у два дела за привремено скла-
диштење неопасног и опасног отпа-
да. Прва надстрешница за привемено 
складиштење демонтираног материја-
ла и опреме изграђена је у Огранку ЕД 
„Суботица“. Затим се надстрешнице 
граде и у ЕД „Сремска Митровица“, ЕД 
„Сомбор“, ЕД „Рума“, ЕД „Панчево“ и 
ЕД „Нови Сад“. Према Плану заштите 
животне средине за 2014. годину, пред-
виђена је изградња објеката у погонима 
„Кикинда“, „Кањижа“ и „Вршац“ - ис-
тиче Драгана Матић, инжењер 1, Служ-
ба за заштиту животне средине, Секто-
ра за квалитет и заштиту, Дирекција за 
корпоративне послове.

Под надстрешнице се складишти: от-
падно Ал-Фе уже, отпадни порцелан-
ски изолатори, отпадни бакарни и алу-
минијумски каблови, отпадни мерни 
уређаји, електронски отпад, отпадне 
ауто гуме, отпадне кондензаторске ба-
терије, отпад који садржи PCB – транс-
форматори, кондензаторске батерије и 

уља, отпадни растављачи и прекидачи, 
НН и ВН блокови, отпадни акумулато-
ри и АКУ батерије, отпадне флуо цеви, 
отпадни тонери, зауљене крпе и пуцвал, 
отпадни филтери за уље, отпадна уља и 
др.

Део за складиштење опасног отпада 
поседује сабирну јаму, која има сврху 
прихвата течног опасног отпада у слу-
чају неконтролисаног цурења. Сви от-
пади су прописно обележени и налазе 
се, у зависности од врсте, у адекватним 
контејнерима или подлогама.

- Да би се отпад отуђио у складу са 
законском регулативом, морамо има-
ти уговор са овлашћеним операте-
ром за управљање отпадом који посе-
дује дозволе за сакупљање, транспорт, 
складиштење или третман. Дозволе 
оператерима издају надлежне инсти-
туције: Министарство енергетике, 
развоја и заштите животне средине, 
Покрајински секретаријат за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине или Градске самоуправе. До 
сада је Електровојводина сарађивала 

са неколико оператера, међутим уго-
вори су истекли и у поступку је одабир 
новог оператера. Питање отпадних 
уља решено је сарадњом са беочин-
ском фабриком цемента „Lafarge”, где 
се отпадна уља користе као гориво у 
процесу производње цемента у пећи-
ма за коинсинерацију. Остали отпади 
се шаљу на рециклажу, регенерацију, 
складиштење, трајно одлагање или 
извоз (зависно од врсте отпада). Један 
од циљева заштите животне среди-
не у Електровојводини подразумева 
смањење настанка отпада и успоста-
вљање информационог система за 
прикупљање података о отпаду – до-
даје Драгана Матић.

Употребом оваквих објеката омогуће-
но је адекватно праћење генерисаног и 
отуђеног отпада кроз обрасце Дневне 
евиденције о генерисаном отпаду и Го-
дишњег извештаја о отпаду, које се дос-
тављају Агенцији за заштиту животне 
средине преко портала Националног 
регистра извора загађивача.

А. Жи.

надСТРешнице  За ПРиВРеменО СКладишТеЊе демОнТиРанОг маТеРиЈала и ОПРеме

Како би се одговорило на законске захтеве из области заштите животне средине 
Електровојводина је, у складу са средњорочним планом пословања, започела ативности на 
изградњи објеката за привремено складиштење опасног и неопасног отпада

Одговорно управљање отпадом
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лепо време доноси са собом и 
нови начин облачења. Мода и 
трендови који долазе свакако 

могу допринети побољшању изгледа и 
имиџа сваког запосленог, али не треба 
заборавити чињеницу да радно место 
није модна писта на којој треба прика-
зати сву екстраваганцију надолазећих 
модних трендова. Не треба отићи ни 
у другу крајност, па удобношћу и „об-
ичним изгледом“ нарушити посло-
ван изглед. Класичан изглед је свакако 
оно што је најпримереније на радном 
месту. 

Пошто је пред нама и сезона го-
дишњих одмора не треба и тада забо-
равити да смо запослени у Електро-
војводини и да и тада градимо њен 
имиџ и исказујемо поштовање како 
према свом радном месту и колегама, 
тако и према предузећу у којем смо 
запослени. Сваки улазак у објекат 
Електровојвoдине и у том периоду 
подразумева минимум изгледа који 
је примерен уласку у било које пре-
дузеће или установу.

ПОСЛОВНИ ИЗГЛЕД ЖЕНЕ
За пословни изглед жене на радном 

месту најпримеренији је комплет 
који подразумева сако и сукњу или 
панталоне. Непримерени су декол-
теи, провидна одећа као и спортска 
одећа. Обућа је такође задужена за 
пословни изглед сваког запoсленог, 
а осим што одаје утисак пословности 
обућа одаје и стил сваке жене. И ту 
треба поштовати одређена прави-
ла. Непримерена је спортска обућа, а 
пожељно је да ташна, каиш и ципе-
ле буду у истој боји. Тиме се постиже 
склад који је свакако пожељан у из-
гледу сваке жене. Детаљи у гардероби 
су ти који ће употпунити и освежи-
ти изглед жене. Што се фризуре тиче 
она треба такође да је примерена 
како особинама личности тако и ста-
росном добу, при чему свакако није 
пожељно да коса пада преко очију 
као и да боја буде неприродних, од-
носно јарких тонова. Подразумева се 
да су видљиви делови тела као што су 

руке, буду уредне. Шминка и накит 
треба да су неупадљиви и у функцији 
поправљања општег изгледа. 

ПОСЛОВНИ ИЗГЛЕД МУШКАРЦА
И за пословни изглед мушкарца нај-

примеренија су одела или комбина-
ција сакоа и панталона у мирним то-
новима, с тим да је у време високих 
температура дозвољено ношење ко-
шуље кратких рукава, али таква ко-
шуља никако не сме да буде са кра-
ватом. Непримерене су мајице без 
рукава, кратке панталоне и спортска 
одећа и обућа.

На пословним састанцима сако или 
кравата скидају се само изузетно и то 
уз пристанак онога ко је организовао, 
односно води састанак. Пре седања 
за сто сако се откопчава, а кад год се 
устаје на сакоу се закопчава средње 
дугме, док последње доње дугме остаје 
откопчано. Кравата треба да је везана 
тако да се њен врх завршава у виси-
ни каиша на панталонама. Мушкарци 
такође треба да воде рачуна о томе да 
ципеле и каиш прате боју. Накит као 
што су наруквице, прстење, огрлице, 
минђуше није прикладан у пословном 

облачењу мушкарца и треба их избе-
гавати.

УНИФОРМЕ
Запослени који обављају послове 

за које је прописано ношење унифор-
ме, односно службеног или заштитног 
одела при обављању свог посла треба 
да поштују сва правила у вези са стан-
дардима које прописује та врста одеће, 
с тим да и та врста гардеробе треба да је 
уредна и комплетна.

ПРОТОКОЛАРНИ ДОГАЂАЈИ
У каријери скоро сваког запосле-

ног макар једном се десило да је неоп-
ходно присуство на неком догађају на 
којем су прописана правила понашања 
и изгледа. Увек је добро информисати 
се унапред да ли постоје таква прави-
ла, која се поштују. Већ приликом по-
зивања на такве скупове или догађаје 
сваком госту се ставља до знања да су 
одређена протоколарна правила изгле-
да и понашања, тако да не би требало 
да буде недоумица или грешака уколи-
ко се укаже потреба и за присуство на 
таквом догађају или састанку. 

А. Ј. Р.

ПОСлОВнО ПОнашаЊе ЗаПОСлениХ

Стилом облачења и изгледом запослени треба да одају утисак пословности 
и озбиљности. Једино у посебним приликама, када на то обавезују правила 
протокола, изглед  се прилагођава тим правилима

Склад одаје пословност
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пензионисани радници Елек-
тровојводине на нивоу свог 
гранског удружења и сталног 

хуманитарног програма под називом 

„Знам да постојиш“ прикупили су 35. 
000 динара и прошлог месеца дарова-
ли деци која болују од ретких болести. 
Ова акција, подсећамо,  спроводи се 

већ пет година а новац увек буде на-
мењен онима којима је према њихо-
вом мишљењу најпотребнији.

Поред тога, велика пажња у Гран-
ској организацији посвећује се него-
вању спортског духа што се истиче 
као једна од најважнијих програмских 
активности јер утиче на подизање 
менталног и физичког статуса пензио-
нера. Тако се већ две године остварује 
програм физичких вежби под струч-
ним надзором намењених женској по-
пулацији. У клубским просторијама 
најрадије се окупљају заљубљеници у 
друштвене игре попут шаха, играња 
карти или домина. Резултати нису 
изостали па се шахисти пензионери 
могу похвалити освојеним петим мес-
том у Новосадској лиги. Сличну пози-
цију ужива и женска екипа у бацању 
пикада, која се такође такмичи на ни-
воу града.

Чланови органа Гранске орга-
низације пензионисаних радника 
Електровојводине посебно истичу 
добру сарадњу са пословодством 
Друштва. У недавном сусрету са 
директором Електровојводине, до-
били су на поколн компјутере за 
своје подружнице а умрежавањем 
у систем Електровојводине оства-
рили њихову међусобну комуника-
цију.

Гранска организација се такође ак-
тивно укључила и у програмско про-
филисање Канцеларије за старе која је 
основана на нивоу Града. Њена функ-
ција је да подстиче установе, невлади-
не организације и заједницу уопште да 
омогући услове за остваривање права 
старих лица у свим областима живо-
та. Удружење пензионисаних радни-
ка Електроводине, када је реч о овак-
вом деловању јединствено је у Новом 
Саду а однос који је успоставњен у 
Друштву према колегама који су у 
пензији може да буде инспиративан 
за све оне који још нису препознали 
сву лепоту трећег доба и задивљујућу 
енергију коју собом носе њени пред-
ставници.

М. Ј.

Гранска организација пензионисаних радника наставља са хуманитарним програмом, 
негује спортски дух у својим редовима а успели су и да технички унапреде услове рада 
добијањем компјутера и умрежавањем у систем Електровојводине

Динамично и ове године
аКТиВнОСТи у гРанСКОЈ ОРганиЗациЈи ПенЗиОниСаниХ РадниКа елеКТРОВОЈВОдине
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по овогодишњем Програму пре-
венције радне инвалидности, 
рекреације и рехабилитације, 

почев од маја до новембра а у складу 
са финансијским планом на годишњем 
нивоу, Друштво обезбеђује средства за-
посленима у бањским и приморским 
одмаралиштима, хотелима, лечилиш-
тима, рекреативним објектима у циљу 
заштите здравља. Предвиђено је да ду-
жина опоравка траје најмање седам, а 
највише десет дана, у оквирним терми-
нима: мај, јун, септембар, октобар и но-
вембар. Како је то дугогодишња пракса, 
сви запослени имају право да се прија-
ве за коришћење опоравка, с тим да 
приоритет имају они који у претходне 
две године то право нису користили и 
у случају превенције радне инвалидно-
сти, рекреације и рехабилитације. На 
основу Правилника за упућивање за-
послених по Програму превенције рад-
не инвалидности, рекреације и рехаби-
литације у Електровојводини, утврђују 
се критеријуми за остваривање прио-
ритета.  Приоритетна листа која се са-
чињава на основу пријава запослених, 
утврђује се на основу препоруке на-

длежне здравствене установе, тј. упута 
за стационарно лечење, услова рада под 
којим запослени ради, тежине болести, 
године стажа и да ли је запослени ра-
није био упућиван од стране Синдиката 
на неки од видова опоравка.

 Предност при упућивању на опоравак 
имају у случају превенције радне инва-
лидности и рекреације запослени који 
у претходне две године нису користи-
ли ово право а имају дужи радни стаж, 
запослени који обаваљају послове са 
повећаним ризиком, са тегобама, као и 
радници са телесним оштећенима и ин-
валидитетом. Док предност у случају ре-
хабилитације по препоруци лекара на-
длежне медицине рада имају запослени 
који у претходне две године нису корис-
тили право, запослени са здравственим 
сметњама услед претрпљене повреде на 
раду и професионалног обољења као и 
запослени којима је услед болести по-
требна рехабилитација.

Збирни списак запослених који су 
остварили право проследиће надлеж-
на синдикална организација Центра-
ли Синдиката и предати на сагласност 
послодавцу. У случају да је запослени 

спречен да користи одобрени опоравак, 
има обавезу писменим путем да обавес-
ти надлежну Синдикалну организацију 
најмање недељу дана пре термина за од-
лазак, како би се другом са листе чекања 
омогућило да то право искористи. 

Како је предвиђено, превенција рад-
не инвалидности и рекреације одвијаће 
се у трајању од седам дана по тачно 
утврђеном термину на Јахорини од 10. 
до 17. маја, Рафаиловићима од 31. маја 
до 14. јуна и од 13. септембра до 20 сеп-
тембра, у Румунији у бањи Херкулана 
путем размене запослених омогућен је 
боравак од 15. јуна до 22. јуна као и у 
Грчкој од 06. до 13. септембра.

Предвиђено је да трајање рехабили-
тације траје десет дана у нашим најлеп-
шим бањама као што су бања Врдник 
од 20. до 30. септембра, у Богутовачкој 
бањи од 29. септембра до 9. октобра, 
Бањи Јунаковић од 29. септембра до 9. 
октобра, Нишкој бањи од 2. до 13 но-
вембра, и Врњачкој бањи у периоду од 
17. до 27. новембра, као и на Златибо-
ру у трајању од 10 дана, са поласком 19. 
маја.

А. Жи.

ПРиЈаВе За РеКРеациЈу и РеХаБилиТациЈу ЗаПОСлениХ у елеКТРОВОЈВОдини

Електровојводина и ове године омогућaва превенцију радне инвалидности, рекреацију и 
рехабилитацију, у циљу заштите здравља и унапређења радне способности запослених. 
почев од маја до новембра радници Електровојводине ће бити упућени у разна 
одмаралишта и бањска лечилишта у РС и окружењу

Опоравак на мору, планинама и 
бањама
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Шире подручје Фрушке горе од дав-
нина је било богато светилишти-
ма, а током 16. и 17. века на овом 

простору је забележено 35 манастира. Од 
времена настанка светиње су небројано 
пута пљачкане, рушене и напуштане али и 
обнављане поступно и марљиво.

Тако је и са манастиром Старо Хопо-
во, које је деценијама било неприступачно 
и изоловано на малој заравни источно од 
Новог Хопова. Црква је посвећена  Светом 
Пантелејмону а основао ју је према пре-
дању гроф Ђорђе Бранковић. Први писани 
податак о манастиру потиче из најстаријег 
турког пописа Срема 1546. године. Од не-
кадашњег комплекса остала је само црква 
подигнута 1752.

Током Другог светског рата манастир-
ска црква је тешко оштећена, конак разру-
шен и спаљен а од иконостаса су сачувани 
само незнатни делови који су пренети у та-
дашњи Завод за заштиту и научно  проуча-
вање споменика културе САП Војводине. У 
оквиру послератне обнове до 1986. године 
Покрајински завод за заштиту споменика 
културе делимично је обновио цркву па су 
тако сачуване иконе. А онда, коначно, 2008. 
светиња Старо Хопово добија осветљење 
јер је стављена под напон новоизграђена 

стубна трансформаторска станица 20/0,4 
кV са уграђеним енергетским трансформа-
тором од 100 kVA. За напајање ове стубне 
трафостанице изграђен је и нови средње-
напонски кабловски вод 20 кV дужине 2 
900 метара. Прикључење и подизање тра-
фостанице и монтажу опреме обезбедила 
је Електродистрибуција „Рума“.

Радови на обнављању су настављени 
у знатно бољим условима па је до сада 

изведена дрвена надстрешница која се 
повремено затвара током зимских ме-
сеци. Као засебна грађевина подигнут је 
звоник, одсликана унутрашњост храма 
у неовизантијском стилу а прошле годи-
не изведени су стаза и тротоар око ма-
настира.

Сада се може рећи да Старо Хопово 
„сија новим сјајем“.

М. Ј.

манаСТиР СТаРО ХОПОВО

Од времена настанка светиња је небројено пута пљачкана, рушена и напуштана али 
и обнављана. пре пет година значајно је изграђена енергетска инфраструктура у 
манастиру и околини, тако да Старо Хопово опет сија новим сјајем

Вековно благо Фрушке горе
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