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Србија сачувала 
електроенергетски систем

Период ванредних временских прилика, који су карактерисале изузетно обилне падавине праћене јаким ветром, који 
је понекад био олујне јачине, почео је у среду 14. маја и трајао до недеље, 18 маја. У данима када су Србију задесиле ка-
тастрофалне временске непогоде електроенергетски систем остао је релативно стабилан, захваљујући огромним напо-
рима Владе Републике Србије, Штаба за ванредне ситуације и грађана као и запослених у ЕПС-у и ЕМС –у.

У циљу подизања ангажмана свих субјеката заштите и спасавања као и отклањања последица од елементарних не-
погода изазваних поплавама, Влада Републике Србије прогласила је 15. маја ванредну ситуацију у земљи, која је била 
на снази до 23. маја. Ванредне мере уведене су и у свим деловима Електропривреде Србије.

Незапамћено невреме угрозило је безбедност грађана, рад електроенергетских објеката, покидало стотине метара 
струјних каблова и поплавило многе трафостанице. У свим привредним друштвима ЕПС-а формирани су тимови 
за праћење ЕЕС-е 24 сата непрекидно уз повећан број дежурних екипа и посебне мере предострожности. Више од 
300 хиљада домаћинстава остало је без напајања. Уложени су огромни напори да буде што мање поремећаја у снаб-
девању електричном енергијом и сва искључења извршавана су како се не би угрозила безбедност грађана, пошто су 
заштита људи и опреме били приоритет. Запослени у ЕПС-у су даноноћно радили и чинили огромне напоре како би 
се одржала електроенергетска стабилност.

С обзиром на велику количину падавина, заустављен је рад свих површинских копова у РБ „Колубара“ као и довоз 
угља у ТЕНТ. Ван погона је био и блок А2 у ТЕНТ-у и Термоелектрана у „Колубари“ због потапања. Због насталих 
околности, производња из електрана  била је смањена, па, како би се избегле рестрикције у снабдевању, обезбеђене 
су из увоза недостајуће количине електричне енергије и то само у сатима када је највеће оптерећење за покривање 
вршног дневног оптерећења.

Снабдевање електричном енергијом на конзумном подручју Електровојводине било је релативно стабилно. Про-
блема је углавном било на подручју југозападног Срема, због наглог пораста водостаја Саве. Услед неконтролисаног 
надирања воде из правца Хрватске, 18. маја у вечерњим сатима, због безбедности људи и ЕЕ опреме, обустављена је 
испорука електричне енергије насељеном месту Јамена са 490 купаца, у шидској општини. Мобилне екипе Електро-
војводине налазиле су се на највишем нивоу приправности и минутно пратиле стање рада ЕЕС на овом делу конзу-
ма и предузимале све мере како би сви купци који се налазе на систему Електровојводине, имали редовну испоруку 
електричне енергије. И у овим условима дистрибутивни систем Електровојводине је, захваљујући квалитетно урађе-
ним пословима из домена одржавања и управљања, у периоду ових незапамћених непогода, функционисао поуздано 
и стабилно.

Дакле, Србија је показала да је у стању да очува електроенергетску стабилност у тренутку када ју је задесила еле-
ментарна непогода катастрофалних размера.

Мирко Шијан
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СРБИЈА ПОД ВОДОМ, ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ШИРОМ ЗЕМЉЕ

Влада Републике Србије прогласи-
ла је 15. маја 2014. године ванред-
ну ситуацију широм земље због 

поплава несагледивих размера које су 
изазване обилним падавинама јаког ин-
тезитета и изливањем више река. Од-
лука је донета на предлог Републичког 
Штаба за ванредне ситуације, у циљу 
подизања капацитета ангажовања свих 
субјеката заштите и спасавања, као и 
отклањања последица насталих од еле-
ментарних непогода изазваних попла-
вама. Незапамћено невреме угрозило је 
безбедност грађана, рад електроенергет-
ских објеката, покидало је стотине мета-
ра струјних каблова и поплавило многе 
трафостанице.  Ванредне мере уведене 
су и у свим деловима  „Електропривреде 
Србије“. У условима високих водостаја 
и опасности од поплава, в.д. директора 
„Електропривреде Србије“ Александар 

Обрадовић наложио је тада директори-
ма свих привредних друштава у оквиру 
система, посебне мере предострожности 
и поступања у ванредним околностима 
и даноноћна дежурства. Стање у систе-
му „Електропривреде Србије“ прати-
ло се 24 сата непрекидно и повећавао 
се број дежурних екипа, а формирани 
су и тимови за праћење електроенер-
гетске ситуације у условима проглашене 
ванредне ситуације у свим привредним 
друштвима ЕПС-а. 

Тимови за праћење електроенер-
гетске ситуације имали су задатак да 
дневно прате погонску спремност елек-
троенергетских дистрибутивних обје-
ката и обављање процеса рада, као и 
да координирају активности на преду-
зимању свих неопходних мера којима 
се обезбеђује извршење планова рада 
електроенергетског система и несме-

тано снабдевање купаца електричном 
енергијом. 

Више од 300.000 домаћинстава у Ср-
бији је остало без струје. Према речима 
Александра Обрадовића, в. д. директо-
ра Електропривреде Србије, уложени су 
огромни напори да буде што мање поре-
мећаја у снабдевању електричном енер-
гијом и сва искључења извршена су како 
се не би угрозила безбедност грађана, 
с обзиром на то да су приоритет били 
заштита људи и опреме. У дистрибу-
тивном систему најкритичније је било 
на подручју привредног друштва Елек-
тросрбија на подручју Ваљева, Параћи-
на, Лознице, Чачка, Лазаревца и Сме-
деревске Паланке. Угрожени су били 
капитални електроенергетски објекти 
ТЕНТ Обреновац и ТЕ „Костолац“. У 
свим осталим дистрибутивним под-
ручјима непрекидно су радили кризни 
штабови, ситуација се мењала из часа у 
час, потрошачи су се искључивали због 
безбедности, а кварови су се отклањали 
у најкраћем могућем року. Да би се заш-
титило становништво и спречиле евен-
туалне хаварије, искључени су поједи-
ни далеководи и трафостанице.  

На подручју Електросрбије изузетно 
велики проблем је представљала одсе-
ченост ка свим правцима. Због опас-
ности и угрожавања безбедности ис-
кључено је око 1.260 трафостаница у 
Србији, а међу њима велике трафоста-
нице од 110 kV „Лазаревац“, „Лешница“ 
и „Шабац 2“ јер се ниво воде подигао 
до командне плоче. Трафостаница „Не-
ресница“ искључена је због продирања 
воде.

Због кише и ветра долазило је до ис-
пада далековода, али све екипе на тере-
ну радиле су како би се кварови брзо 
отклонили и осигурала безбедност 

Водена стихија угрозила 
ЕЕС Србије
У данима када су Србију задесиле кастрофалне временске непогоде 
електроенергетски систем Србије остао стабилан, захваљујући огромним напорима 
Владе Србије, Штаба за ванредне ситуације и грађана као и запослених у ЕПС – у и 
ЕМС – у. Формирани кризни штабови и организована ванредна дежурства у свим 
деловима ЕПС- а, а да би се избегле рестрикције у снабдевању ЕПС увезао потребне 
количине електричне енергије. Енергетском сектору нанете велике штете

ТЕНТ, „Блок А“ за време поплаве
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грађана. Киша која је непрестано па-
дала отежавала је производњу на копу 
Дрмно у Термоелектрани „Костолац“. 
Из сата у сат подизао се ниво воде у 
водосабирницама и поред испумпа-
вања воде из копа. Производња угља 
у Костолцу је заустављена, угаљ се до-
премао у ТЕ „Костолац Б“, док се ТЕ 
„Костолац А“ снабдевао са залиха са де-
понија.  

С обзиром на велику количину па-
давина, заустављен је рад свих по-
вршинских копова у РБ „Колубара“ 
и рад „Колубаре Прераде“, као и до-
воз угља у Обреновац који се снабде-
вао угљем са депонија. Иако је већи 
део Обреновца био под водом, тер-
моелектране „ Никола Тесла“ биле су 
безбедне и нису биле угрожене због 
поплава. Ван погона је био блок А2 
у ТЕНТ - у и термоелектрана у Колу-
бари јер је била потопљена. Постиг-
нут је договор да се дренажне пумпе 
из Костолца преместе на колубарске 
копове како би извлачиле воду. Због 
свих ових околности производња из 
електрана ЕПС – а била је смањена, 
па како би се избегле рестрикције у 
снабдевању, ЕПС је обезбедио увоз 
мање количине електричне енергије и 
то само у сатима када је највеће опте-
рећење за покривање вршног дневног 
оптерећења.

На подручју Дринско Лимских хи-
дроелектрана бележен је раст водостаја 
и вода се преливала на ХЕ „Зворник“, 
ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Потпетић“, а 
ангажоване су дежурне екипе које су 
пратиле ситуацију. Због високог во-

достаја заустављене су све електране у 
оквиру  ХЕ Електроморава.

Снабдевање електричном енергијом 
на конзумном подручју Електровојво-
дине било је стабилно, забележени су 
само краткотрајни испади на подручју 
Панчева, Сомбора, Руме и Новог Сада. 
По одлуци Владе Србије и у Електро-
војводини је образован тим за праћење 
електроенергетске ситуације, чији је 
координатор био др Петар Загорчић, 
заменик директора Друштва. Пробле-
ма је углавном било на подручју југоза-

падног Срема, због наглог пораста во-
достаја Саве, а комплетно је искључено 
место Јамена са око 490 купаца. Мобил-
не екипе Електровојводине налазиле 
су се на највишем нивоу приправности 
и перманентно је праћено стање енер-
гетског система на том делу конзума, а 
предузимали су и све мере како би сви 
купци који се налазе на систему Елек-
тровојводине имали редовну испоруку 
електричне енергије. 

Производни капацитети Електропри-
вреде Србије драматично су били угро-
жени поплавним таласом река. Више 
од два дана беспрекидним надљудским 
напорима постављани су насипи и пре-
дузимале се све мере како би се зашти-
тили производни електроенергетски 
капацитети од водене стихије коју није 
било могуће предвидети. У поплавама 
је било и људских жртава, евакуисано 
је преко 30 хиљада људи из угрожених 
подручја, поплављено преко 2000 обје-
ката. Запослени у ЕПС-у  и ЕМС-у су 
даноноћно радили и чинили огромне 
напоре како би се одржала електрое-
нергетска стабилност. 

- Србија је показала да је у стању да 
очува електроенергетску стабилност у 
тренутку када је задесила елементар-
на непогода катастрофалних размера – 
изјавио је Александар Антић, министар 
енергетике и рударства Владе Републи-
ке Србије.

А. Жи.

Одбрана насипа у Сремској Митровици

РБ „Колубара“, поље Велики Црљени
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МИНИСТАР АНТИЋ И ДИРЕКТОР ОБРАДОВИЋ У ТЕНТ-У А

Александар Антић, министар 
енергетике и рударства и Алек-
сандар Обрадовић, в. д. дирек-

тора ЕПС-а посетили су ТЕНТ А, где је 
поново почео да ради блок А1. ТЕНТ 
А је заустављен 16. маја због катастро-
фалне поплаве која је задесила Обрено-
вац и околину. 

- Блок А1 у ТЕНТ-у А ради снагом од 
150 мегавата од могућих 210 мегавата 
који ће бити постепено достигнути - 
рекао је министар Антић и најавио је да 
ће почети активности на пуштању у рад 
и блока А3 у ТЕНТ А, што је предуслов 
да би почео да ради блок А5, после чега 
би ТЕНТ А могао да има снагу од 500 
до 600 мегавата. – Хвала запосленима 
у ТЕНТ-у који су у невероватним усло-
вима успели да у рекордном року завр-
ше овај посао и поново пусте ТЕНТ А 
у рад.

Антић је истакао да се покретањем 
производње угља у Рударском басе-

ну „Колубара“ и враћањем ТЕНТ А на 
мрежу показало да Србија и ЕПС имају 
стручњаке, инжењере и раднике који 
и у веома тешким условима проналазе 
права решења. Министар енергетике је 
указао да ће се активирањем ТЕНТ А 
поправити енергетска ситуација у Ср-
бији и да ће са опоравком производних 
постројења ЕПС-а престати и потреба 
за обезбеђивањем недостајућих коли-
чина електричне енергије. 

Од увођења ванредне ситуације до 
23. маја ЕПС је ван тржишта Србије на-
бавио 84,4 милиона киловат-сати, што 
је коштало 3,4 милиона евра, а прели-
минарне процене указују да би набавка 
недостајућих количина требало да дос-
тигне пет милиона евра. 

- ЕПС је успео да одржи стабилност 
енергетског система у веома тешким ус-
ловима незапамћених поплава, а елек-
тричну енергију нису имали само они 
потрошачи на местима где због поплаве 

физички није било могуће да постројења 
раде – рекао је Обрадовић. – Та стабил-
ност је постигнута захваљујући изу-
зетном даноноћном ангажовању свих 
запослених у ЕПС-у и ТЕНТ-у, који су 
константно радили и током опасности 
од преливања воде. 

Обрадовић је нагласио да је ЕПС на-
правио програм помоћи најугроже-
нијим радницима ЕПС-а у свим при-
вредним друштвима, те да је приоритет 
да се подигне производња угља у „Колу-
бари“. Стављање у погон блока А1 вео-
ма је важан корак у нормализацији про-
изводње електричне енергије у нашој 
највећој фабрици струје јер су паљењем 
котла тог термоблока створени важни 
предуслови за далеко лакше пуштање у 
рад и осталих блокова. Планира се да на 
мрежу буде прикључен и блок А3 од 300 
мегавата, каже се у саопштењу послова 
односа с јавношћу ЈП ЕПС .

Приредио: М.Ш.

Поново ради ТЕНТ А 

Министар енергетике и рударства Александар Антић и в.д. директора ЕПС-а Александар Обрадовић у ТЕНТ-у
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Поплаве незапамћених размера 
које су у мају задесиле Србију 
од Електровојводине су за-

хтевале највиши ниво мобилизације 
људства и опреме да би се заштитио 
електроенергетски систем, али и људи 
и материјална добра.

- Свесни ситуације и одговорности 
коју у датом тренутку имамо, одмах 
смо формирали Тим за праћење елек-
троенергетске ситуације, мобилисали 
све монтерске екипе за дејства у најуг-
роженијим подручјима, а посебно на 
конзуме Огранка „Сремска Митро-
вица“.  У ноћи када  је Граду Сремска 
Митровица претила највећа опасност 
и када је Сава претила да ће напусти-
ти своје корито, сва механизација и 
расположиво људство Електровојво-
дине било је спремно и пребачено у 
ЕД „Рума“, одакле би се најбрже сти-
зало на најугроженија подручја. Ос-
тале екипе биле су у сталној приправ-

ности спремне за интервенцију тамо 
где затреба – каже директор Електро-
војводине мр Богдан Лабан.

Услед изузетно лоших временских 
прилика, у дистрибутивном систему 
Електровојводине долазило је до по-
већаног броја кварова који су услови-
ли испад из погона појединих делова 
система и прекиде  у испоруци елек-

тричне енергије до крајњих купа-
ца.

-Сви кварови који су настајали от-
клањани су у најкраћем могућем вре-
мену у колико су временски услови 
дозвољавали, тако да није било ду-
готрајних прекида у испоруци елек-
тричне енергије. Исто тако, када 
посматрамо безбедносни аспект 
функционисања дистрибутивног сис-
тема у условима огромне количине 
падавина, можемо констатовати да 
су електроенергетски објекти ради-
ли без проблема и њихова безбедност 
није долазила у питање -  наглашава 
директор Лабан. 

Проблеми у функционисању 
дистрибутивног система, настали на-
кон кишног периода били су углав-
ном локалног карактера и искључиво 
у вези са подручјем западног Срема и 
насељених места Моровић, Вишњиће-
во и Јамена:

-Због наглог прилива воде у ве-
черњим сатима 18. маја, због заштите 
људи и материјалних добара искљу-
чено је девет трафостаница 20/0,4 kV 
у насељеном месту Јамена у општини 
Шид, са 488 купаца – констатује ди-
ректор Лабан.

Може се констатовати да је дистри-
бутивни систем Електровојводи-
не, првенствено захваљујући добро 
урађеним ремонтима издржао овај пе-
риод незапамћених временских непо-
года и у тим условима, функционисао 
поуздано и стабилно.

М. Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У ВРЕМЕНУ НЕЗАПАМЋЕНИХ ПОПЛАВА В
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Највиши степен мобилности
Новонастала ванредна ситуација захтевала највећи степен мобилизације свих 
расположивих ресурса. И у овим условима дистрибутивни систем Електровојводине 
функционисао поуздано и стабилно, истиче мр Богдан Лабан, директор 
Електровојводине

l Захвалност градоначелника сремске митровице 

Градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић упутио је писмо мр 
Богдану Лабану, директору Електровојводине, којим се захваљује на несебичној 
помоћи коју је Електровојводина пружила у одбрани Града од поплава.

„Велику захвалност дугујем запосленима Електровојводине, који су заједно са 
Митровчанима провели тешке дане на насипима борећи се са поплавама.

Хвала Вам што сте уложили велики труд како бисмо спасили Сремску Митровицу. У 
тим тренуцима ваша помоћ нам је много значила“, каже се, између осталог, у писму 
градоначелника Бранислава Недимовића.

Директор мр Богдан Лабан у Диспечерском центру ЕВ прати ванредну ситуацију
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Сагласно Одлуци Владе Републи-
ке Србије о увођењу ванредне 
ситуације на целој територији 

Републике и Налогу в. д. генералног 
директора Електропривреде Србије у 
Електровојводини је 15. маја форми-
ран Тим за праћење електроенергетске 
ситуације у таквим условима. Тим је за-
дужен за праћење погонске спремности 
електроенергетских дистрибутивних 
објеката и обавњаље свих радних про-
цеса, као и за координацију активности 
на предузимању свих неопходних мера 
којима се обезбеђује извршење плано-
ва рада електроенергетског система 
и несметано снабдевање купаца елек-
тричном енергијом на нашем конзум-
ном подручју. Тим има задатак да прати 
стање погонске спремности електрое-
нергетских објеката и стање метеоро-
лошких прилика и сачињава кратко-
рочне процене стања електроенергетске 
ситуације укључујући и потенцијалне 
ризике за несметано одвијање процеса 
рада. Такође тим налаже организовање 
дежурстава у складу са потребама, те 
координира активности и предузи-
ма мере на разрешавању специфичних 
проблема у вези са временским непри-
ликама изазаваним обилном кишом и 
олујним ветром. Тим има задатак и да 
координира активности и предузима 
мере на обезбеђивању адекватних ус-
лова рада у погледу изложености киши, 

поплави и великој брзини ветра и пре-
дузима мере адекватне колективне и 
личне заштите на раду запослених који 
раде у таквим условима. Све то у ко-
ординацији са покрајиснким и локал-
ним штабовима за ванредне ситуације 
и по захтеву тих органа организује и 
сачињава потребне анализе у области 
заштите спасавања као и стављање на 
расплагање материјалних средстава за 
потребе отклањања последица ванред-
не ситуације. Координатор тима, пре-
ма Решењу које је потписао директор 
Друштва мр Богдан Лабан има оба-
везу да сарађује и координира актив-

ности Електровојводине са Дирекциом 
за дистрибуцију електричне енергије 
ЕПС-а и да подноси извештај свака два 
сата у условима проглашене ванредне 
ситуације, са директпором Друштва, 
директорима надлежних дирекција и 
огранака те да организује непрекидна 
дежурства и праћење ситуације.

– Електровојводина је одмах форми-
рала тим. Свесни ситуације у којој смо 
се нашли и поштујући податке којима 
смо располагали били смо спремни и на 
овакав корак. Процена је у сваком мо-
менту била од књучног значаја за функ-
ционисање нашег система. Пратили 
смо  ситуацију у свим деловима региона 
и наше земље и према свему што се де-
шавало максимално смо се прилагођа-
вали новонасталим условима и труди-
ли да одговоримо ситуацији која осим 
на територији ЕД Сремска Митровица 
није ни из далека била драматична као 
у осталим привредним друштвима из 
састава ЕПС-а – каже заменик директо-
ра Друштва др Петар Загорчић и коор-
динатор тима. 

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ФОРМИРАЛА ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Праћење, процена, 
координација
Новонастале околности и проглашење ванредне ситуације на територији 
целе земље захтевало од Електровојводине формирање Тима за праћење 
електроенергетске ситуације. Тим је имао за циљ потпуну организацију свих 
потребних активности Друштва у новонасталим околностима које су претиле да 
паралишу живот у нашој земљи и окружењу 

l Тим за праћење елекТроенергеТске сиТуације

Тим који је формиран 15. маја чине координатор др Петар Загорчић, заменик 
директора Друштва и чланови директор извршне функције за технички систем 
Срето Палалић, директор Дирекције за управљање Павел Зима, директор Дирекције 
за корпоративне послове Синиша Пушкар, директор ЕД Нови Сад Бојан Атлагић, 
директор ЕД Сомбор др Зоран Симендић, директор ЕД Суботица Стеван Бакић, 
директор ЕД Панчево Биљана Комненић, директор ЕД Зрењанин Слободан Стојков, 
директор ЕД Сремска Митровица Ђорђе Фаор и директор ЕД Рума Драган Марин.
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Директор Огранка ЕД „Срем-
ска Митровица“ Ђорђе Фаор са 
најближим сарадницима од мо-

мента кад је река Сава почела да прети 
изливањем из корита били су у пуној 
приправности. Од проглашења ван-
редне ситуације, присутни на свим са-
станцима Кризног штаба општине и 
учешћем у свим активностим на од-
брани од поплава руководећи тим тог 
Огранка организовао је рад тако да су 
били у сваком тренутку спремни да 
одреагују на све захтеве које би поплава 
ставила пред њих.

– Осим Јамене ових дана је критично 
на потезу Босут – Рача. Пратимо ситу-
ацију из минута у минут и спремни смо 
да рагујемо – каже кратко директор Фаор 
и објашњава да је Сава тих дана примила 
сву воду из Дрине и осталих река дунав-
ског слива из Босне и Хрватске. Осим 
Саве претходних дана наш рад отежа-
вала је и киша која је непрекидно пада-
ла четири пуна дана и налети ветра који 
су нам посебно отежавали рад - каже 
директор ЕД Сремска Митровица. Зах-
ваљујући монтерском кадру који је по-
казао изузетну спремност отклонили 
смо тих дана близу 300 кварова у врло 
кратком времену. То су углавном били 
уобичајени кварови за такве временске 
услове и можемо да кажемо да већих ис-
пада или застоја у снабдевању електрич-
ном енергијом није било. Изузетак чини 
поплављено село Јамена које је било без 
напона као и његова околина. Развој си-
туације у том делу пажљиво пратимо и 
спремни смо да одрагујемо врло ефикас-
но – каже директор Фаор. Он објашња-
ва да откако је проглашена ванредна си-
туација на територији тог огранка одзив 
свих кадрова, а посебно монетрског на 
све позиве је стопостотан.

– Људска и професионална помоћ 
која нам је понуђена из других ограна-
ка је нешто што је јако вредно у овак-
вој ситуацији. Захваљујем се свим ди-
ректорима огранака и Управе који су у 
тим тешким тренуцима, осим оне која 

се подразумевала, понудили и све друге 
видове помоћи Електродистрибцуији 
„Сремска Митровица“ – каже Ђорђе 
Фаор.

Извршни директор за технички сис-
тем ЕД „Сремска Митровица“ Србислав 
Сарић, каже да је план био да се пре 
него што наступе било какве околности 
које ће онемогућити редован рад и ак-
тивности тог огранка на терену изврши 
ревизија свих објеката, да се припреме 
сви неопходни резервни делови који ће 
затребати а број тренутних кварова и 
интервенција на мрежи сведе на нулу.

– Само тако припремљени били бис-
мо у ситуацији да одреагујемо на прави 
начин, онако како то од нас очекују пот-
рошачи – објашњава Сарић. Он каже 
да је од Опшине Сремска Митровица 
од почетка ванредне ситуације такође 
постојао и захтев да кеј буде потпуно 
осветљен. Разумљиво, јер је он био ме-
сто одакле се бранио град.

– Дежурство монтера смо организо-
вали на три нивоа: монтерске екипе не-
прекидно су присутне на свим угроже-
ним подручијима, а диспечерски центар 
кадровски је ојачан и тако ће бити све 

док траје ванредна ситуација. Један 
број монтера непрекидно је активан на 
отклањању кварова на мрежи док смо 
један број монетра упутили на кућно 
дежурство и они би реаговали по пози-
ву. Морамо имати и један број одмор-
них људи спремних да буду упућени на 
свако место где то ситуација захтева – 
каже Србислав Сарић.

Пошто је Електродистрибуција „Сре-
мска Митровица“ једини огранак где је 
непосредно и све време претила опас-
ност од поплава сазнајемо да је те ноћи, 
кад је Сава претила да ће напустити 
своје корито и пробити насип прак-
тично сва механизација и расположиво 
људство Електровојводине било пре-
бачено у ЕД „Рума“ за задатаком да ис-
кључује са напона сва она места где се 
појавила вода и били угрожени људски 
животи и имовина. С обзиром на то да 
је водостај Саве почео да опада, оваква 
интервенција није била потребна тако 
да су само запослени у ЕД „Ср. Митро-
вица“ остали у организационој форма-
цији која је наложена за услове ванред-
не ситуације.

А. Ј. Р.

Људи издржали претње поплаве
Електродистрибуција „Сремска Митровица“ којој је Сава претила изливањем 
организовала свој рад и све активности како би се одговорило и најтежим 
прогнозама. Несебичну помоћ, поред оне која се подразумевала организационо 
на нивоу Друштва, нудили сви други огранци Електровојводине. Срећом, такав вид 
помоћи није затребао
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Ђорђе Фаор: стална комуникација са  сремскомитровачким Кризним штабом
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ЈАМЕНА: СРЕМСКО СЕЛО СТРАДАЛО У ПОПЛАВАМА

Углавном локалним путевима од 
Сремске Митровице до Шида, 
пословнице која припада ис-

тоименом Огранку стиже се за гото-
во трећину више времена него што је 
уобичајено. У Пословници мирно. На 
питањe где су запoслени речено је да 
су сви или на дежурствима свих нивоа 
или на лицу места, у Јамени. И руково-
дилац Пословнице Бранко Јошић са са-
радницима је тамо.

Грађани Шида, такође, забринути. У 
свим радњама, на пешачким прелазима 

и у кафанама свако мало на ред долази 
иста тема – поплава.

На самом раскршћу које води за Јаме-
ну, Моровић, Вишњићево под сиренама и 
ротационим светлима великом брзином 
долази конвој словеначких спасилаца. 
Припадник Министaрства унутрашњих 
послова који очигледно има задатак да 
регулише саобраћај и контролише ситу-
ацију показује им место где да се зауста-
ве.

Руководилац пословнице Шид Бранко 
Јошић са теренским возилом долази из 

правца Јамене и доноси најновије вести. 
Село је потпуно евакуисано и полиција 
и жандармерија не дозвољавају улазак у 
село. Са шидском екипом Електровојво-
дине, Ладом „Нивом“ ипак се креће пре-
ма Јамени. Уз пут пободено коље на којем 
су пластичне боце. Објашњавају да је тако 
означено свако место на путу на којем се 
очекује да ће бити воде. После 20-так ми-
нута наилазимо на прву патролу поли-
ције. Службено возило Електровојводи-
не пропуштају уз поздрав. Своју причу 
почиње Рада Павић, електромонтер 1 у 
пословници „Шид“.

- У Електровојводини радим скоро 28 
година. Живим ту, у селу поред, у Мо-
ровићу. Ја сам стално дежуран јер сам 
најближи. Јесам, ја сам искључио по-
следњу од 6 дистрибутивних трафоста-
ница у Јамени. Био сам на вези са пре-
тпостављенима кад је вода надолазила у 
то село. Остао сам задњи од свих члано-
ва екипе. Хтели смо да село има што дуже 
струју како би мештанима дали што више 
времена за евакуацију. Дао сам процену 
да могу да издржим још 15 минута. Тачно 
у 20.25 часова морао сам да је искључим. 
Више нисмо смели да држимо под напо-
ном јер није било безбедно ни за људе 
ни за имовину. Искључио сам трафоста-
ницу и кроз воду сам се повукао на суво. 

Јамен: хероји који чувају и 
спасавају
Вишњићево, Моровић и Јамена – позната села у Срему, одмах уз границу са 
Хрватском, под претњом велике воде тих дана преживљавали су драму

Рада Павић, електромонтер, пословница Шид

Спасавање мештана Јамене Помоћ мештанима
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Од тада је Јамена без напона – прича овај 
електромонтер и наставља причу о томе 
како се и у његовом селу очекује вода.

– Спаковали смо већ ствари. Ако бу-
демо морали да се повлачимо из села 
супруга тачно зна где треба да иде са 
породицом за случај да ја морам да ос-
танем на свом радном месту – каже 
Павић. Висок, преплануо од услова у 
којима је радио ових дана и претход-
них скоро три деценије са радним мо-
ралом на којем би му свако позавидео 
овај електромонтер растрзан је из-
међу професионалне о породичне оба-
везе да спасава од воде оно што му је 
највредније у животу. 

На уласку у Јамену поново при-
падници Министарства унутрашњих 

послова. Овај пут не дозвољавају да се 
приђе. Локални пут већ је делимично 
под водом која полако, али видно на-
долази. На изласку из села паркира-
ни путнички аутомобили и пољопри-
вредне машине. То су мештани који су 
се евакуисали из села и као да нешто 
чекају.

Кроз воду на путу излази још 
пољопривредних машина. Теренско 
возило МУП-а долази из села. Из њега 
излазе последњи житељи. Кажу, они су 
још преостали у селу. Тако неколико 
пута. Јамена остаје без својих станов-
ника. Надамо се привремено или врло 
кратко.

Око села оранице. Углавном под во-
дом. Около је, кажу, вода на све стра-

не. Са једне стране надолазећа вода 
из Хрватске која пуни потоке и кана-
ле, а са друге Сава која такође прети у 
свој својој снази и силини. Једино ос-
таје пут који иде одмах уз границу са 
Републиком Хрватском и који је једи-
ни коридор да се из села спасу људи и 
имовина. И тај пут остао је углавном 
једносмеран јер у Јамену више нико 
није ишао. По неко возило које још иде 
из села и возила полиције, војске, жан-
дармерије. 

„Срећно“, једино је што се још могло 
пожелети онима који су остали да чу-
вају своје, животе оних који су још ту 
и имовину, своју и имовину своје Елек-
тровојвдоине.

А. Ј. Р.

Мобилна дежурна екипа: Рада Павић, Жељко Јастребић и Горан Трбук Словеначки спасиоци

Јамена без становника Припрема за искључење трафостанице

ФОТО: Д.ДОЗЕТ
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Проглашењем ванредне ситу-
ације на територији целе Србије 
због поплава несагледивих раз-

мера које су изазване обилним пада-
винама јаког интензитета и изливањем 
више река, свестан чињенице да и сва-
ки грађанин може да да свој допринос 
у овој тешкој ситуацији, Марко Аћи-
мовић, је исказао, пре свега, своју ху-
маност и на делу још једном доказао 
да је највећа вредност и снага Електро-
војводине управо у добрим и хуманим 
људима.   

− Тог петка, 16. маја гледао сам те-
левизију и пренос ванредне седни-
це Владе Србије. У моменту је нешто 
прорадило у мени. Осетио сам морал-
ну обавезу да помогнем, као и сви ос-
тали. Након позива премијера Србије 
да се брани Шабац почели су да звоне 
телефони. Пријатељи су ме звали да се 
пријавимо и организованим аутобу-
сом одемо у Шабац. У међувремену је 
стигло обавештење да не треба више 
људи у Шапцу и нас шесторица смо 
одлучили да, пошто смо и иначе рође-
ни на Дунаву, имамо искуства, неки су 
се бавили активно спортом а неки су 
били у специјалним јединицама 63. па-

добранске, одемо у Обреновац. Били 
смо опремљени војним чамцем са ја-
ким мотором, што се на крају испоста-
вило као неопходнан услов, јер нису 
ни пуштали моторе испод 30 коња 
због јаке струје воде, дубине и вирова. 
Били смо максимално опремљени ка-
баницама и осталом опремом. Све су 
то били услови које си морао да испу-
ниш да би могао да учествујеш у спа-
савању. Када смо стигли тамо гужва је 
била огромна. Стигло је преко сто ча-
маца, али један од командира је при-
метио да смо ми одлично опремљени 
и да имамо довољно година. Затим су 
нас испитали ко смо и чиме се бавимо, 
прегледали чамац, мотор и опрему  и 
када су установили да је све у реду пус-
тили су нас да се прикључимо еваку-
исању угроженог становништва. При-
зор је био у потпуности нестваран и у 
првом моменту нам није било свејед-
но да пролазимо кроз град где је вода 
до другог спрата зграда. У наш чамац 
је могло да стане око 15 људи, тако да 
смо увек гледали да неки од нас шесто-
рице остану на терасама зграда како 
бисмо што више људи превезли на без-
бедно. Један од мештана нам је испри-

чао да се то све издешавало у пола сата 
и да је док је он попио кафу вода нара-
сла 2 до 3 метра. Избавили смо преко 
100 људи тог дана. Све је добро текло 
до вечери, када је настала паника међу 
људима који су у току дана одбили ева-
куацију. Када смо избављали људе из 
мањих места око Обреновца са нама су 
ишли и председник Општине и један 
полицајац. Како је мрак падао ситу-
ација је била све гора и гора, није било 
ни струје ни воде. Из тих разлога али 
и потпуно смањене видљивости ева-
куисање је заустављено између 22.00 и 
23.00 часа. Сутрадан је цео град еваку-
исан од стране припадника полиције, 
војске и спасилачких тимова. Не сма-
трам наше учешће у тој акцији неким 
подвигом који треба посебно истицати 
јер је била морална обавеза и дужност 
свих нас да помогнемо у овој ситу-
ацији како и колико можемо – испри-
чао је Марко Аћимовић.

И ову ванредну ситуацију, дакле, обе-
лежили су посебни људи који су несе-
бично помагали другима. Сигурни смо 
да у Електровојводини има још таквих 
хуманиста. Хвала им на томе.

А. Ж.

ЗАПОСЛЕНИ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ВОЛОНТЕРСКИ ПОМАГАЛИ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

Марко Аћимовић запослен у Електродитрибуцији „Нови Сад“, на месту референта 
у Служби за јавне набавке, својим учешћем у евакуацији преко 100 људи из 
поплављеног Обреновца, доказао да су највећа вредност и снага Електровојводине 
управо људи 

То је морална обавеза 
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Поплава у Обреновцу Спасавање угрожених У акцији спасавања
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Поред тога што је електроенергет-
ска ситуација у месецу иза нас 
била изузетно добра и без на-

понских редукција на трафостаница-
ма 110/x kV стабилности у испоруци 
електричне енергије допринео је и хи-
дролошки потенцијал услед очекива-

них дотока река за ово доба године због 
чега су производни капацитети у хи-
дроелектранама радили билансираним 
режимима рада.

 - У погледу погонске спремности и 
функционисања дистрибутивног сис-
тема Електровојводине током априла 

месеца, можемо констатовати да је сис-
тем радио изузетно стабилно, што про-
изилази из малог броја регистрованих 
погонских догађаја, којих је било мање 
у односу на исти месец прошле годи-
не (72 према 87), илустровао нам је до-
гађања у снабдевању електричном енер-
гијом Звездан Крунић, главни инжењер 
у Сектору за управљање и планирање 
конзума, Дирекцијe за управљање Уп-
раве Друштва и то образложио сле-
дећим податком:  седмог априла у 16,00 
сати, услед квара на 110 kV прекидачу 
трафо поља број 1, без напајања елек-
тричном енергијом остаје целокупан 
конзум ТС 110/20 kV „Пећинци“. Због 
немогућности напајања целопкупног 
конзума из алтернативних праваца, ку-
пци електричне енергије су добијали 
напон наизменично по приоритетима и 
у складу са могућностима система. На-
кон отклањања квара, трафо поље 110 
kV број 1 је укључено а уклопно стање 
је нормализовано. Време трајања пре-
кида у напајању купаца електричном 
енергијoм износило је 255 минута.

Од Звездана Крунића сазнајемо и то 
да су на мети лопова поново били сви 
делови дистрибутивног система Елек-
тровојводине посебно они на објекти-
ма нижих напонских нивоа, с тим да 
се у овом месецу бележи смањен број 
крађа.

Према диспечерским подацима, у 
априлу 2014. године, дистрибутивним 
купцима на територији Војводине ис-
поручено је 639 GWh електричне енер-
гије, што представља смањење за 5,15% 
у односу на исти период претходне го-
дине и смањење за 7% у односу на би-
лансне количине. Средња дневна тем-
пература током месеца је била 13,2 оС, 
што је за 0,5 оС ниже од средње дневне 
температуре забележене у априлу прет-
ходне године.

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.214 МW, 
што је за 9,61% ниже од максималне 
снаге у односу на прошлу годину, када 
је износила 1.343 МW.

М. Ј.

ЕЛЕКТРИЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АПРИЛУ 2014. ГОДИНЕ
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Стабилно управљање EEO
Електроенергетска ситуација у априлу била добра без ограничења у испоруци 
електричне енергије и напонских редукција. Смањен је и број крађа делова 
дистрибутивног система које су се дашавале углавном на објектима ниских напонских 
нивоа
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Редовни годишњи радови на пре-
вентивном одржавању трафоста-
нице „Дебељача“ 110/20 kV, оба-

вљени су у другој половини маја. Као 
и за све друге трафостанице напон-
ског нивоа 110 kV, термин искључења 
је договорен на редовном годишњем 
састанку представника Управе Елек-
тровојводине, ЕМС-а, огранака ПД 
Електровојводина, РДЦ Београд, где су 
усаглашени термини  а према устаљеној 
вишегодишњој пракси. 

С обзиром на веома тешку ситу-
ацију која је погодила нашу земљу због 
поплава, поставило се питање одржа-
вања ремонта, тј. искључења ТС „Де-
бељача“. Након провере код надлежних 
водопривредних предузећа које имају 
црпне станице донета је одлука о оба-
вљању радова.

На дан извођења планираних радова 
у трафостаници су се налазиле техни-
чка екипа 110/x ЕД „Панчево“, екипа 
МиЗ „Панчево“ и специјализована еки-
па „Јужне Бачке“ за ремонт прекидача 
110 kV.  

- Посао Службе МиЗ-а је да врши 
проверу исправности и умерености ре-
лејне заштите, као и исправност локал-
не и даљинске сигнализације. Релеји у 
овој трафостаници су класични елек-
тромеханички. Планирано је да се у на-
редном периоду изврши њихова замена 
микропроцесорским релејима. Провера 
се врши на основу чек листи и упутства 
у оквиру докумената система квалитета 
Електровојводине. Релејна заштита која 
штити скупу енергетску опрему мора 
бити апсолутно сигурна и зато се не сме 
ништа пропустити приликом прове-
ре њене исправности - истиче   Дарко 
Митић, одговорни руководилац радова 
екипе МиЗ-а. 

Одговорни руководилац радова еки-
пе 110/x  која је задужена за одржавање 
крупне (примарне ) опреме Божа Лаза-
ров, обавестио нас је да специјализова-
на екипа врши термовизијско снимање 
у зимском периоду пред почетак сезоне 
одржавања. Достављају се извештаји са 
прецизним сликама где су уочена топла 
места и у зависности од  случаја врши 

се чишћење, дотезање или замена  дела 
опреме који је био изложен грејању. 
За време ремонта извршена је провера 
крупне опреме (енергетског трансфор-
матора, прекидача, растављача, мерних 
трансформатора) а према чек листама 
из упутства о одржавању.  

Слободан Пејковић, одговорни руко-
водилац специјализоване екипе „Јужна 
Бачка“, који је током лаког ремонта  уо-
чио проблем приликом укључења јед-
ног пола прекидача трафо поља 110 kV, 
истакао је да је сада све у реду, после 
извршеног  подмазивања „клацкали-
це“ код запора за укључење, а измерено 
време укључења пола прекидача  је  по-
тврдило  да је све у реду.  

Након завршетка радова у трафоста-
ници „Дебељача“ упутили смо се у 
место Баранда где је техничка екипа 
дистрибутивних трафостаница врши-
ла превентивно одржавање истих. Од-
говорни руководилац радова  Бранко 
Крстевски, са својом екипом завршавао 
је посао превентивног одржавања ТС 
„Баранда 2“. Упознао нас је да је ниво 
уља у трансформатору проверен, изме-
рен је отпор уземљења ТС, трансфор-
матор и НН орман очишћен, проверено 

функцинисање растављача, означавање 
назива извода, обележавање ТС као и 
све остале активности прописане упут-
ством.   

Обилазак екипа смо завршили са 
екипом ваздушних водова који су на 
далеководу за Баранди вршили замену 
изолаторског ланца са штапним изола-
тором. Одговорни руководилац радова 
Слободан Коцић и Милош Попов су у 
том тренутку проверавали безнапон-
ско стање далековода.

-Пробој изолаторског ланца може 
бити изузетно тежак за проналажење, 
поготово у току дана када се не види 
одблесак, па зато замена ових дотраја-
лих изолатора (преко 30 година ста-
рости)  са непробојним штапним, 
доприноси великом повећању поузда-
ности мреже  кратко нам је саопштио 
Коцић.

Након обилазака екипа може се 
закључити да је завршен још један 
значајан посао. Добро превентивно 
одржавање електроенергетских обје-
ката је од виталне важности за функ-
ционисање електроенергетског систе-
ма и поуздано снабдевање купаца.

М. Ш.

РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦЕ 110/20 KV „ДЕБЕЉАЧА“, ЕД „ПАНЧЕВО“
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Добро превентивно одржавање електроенергетских објеката је од виталне 
важности за функционисање електроенергетског система и поуздано снабдевање 
купаца

Поуздано снабдевање купаца
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TotalObserver Power Distribution  
је интегрисани софтвер намењен 
ефективној организацији посла, 

са циљем ефикаснијег извођења по-
слова и припреме за извођење посло-
ва у компанијама које се баве дистри-
буцијом електричне енергије.  

Правилником о техничким мерама 
сигурности при раду на ЕЕО и Збир-
ком упустава за безбедан рад, дефи-
нисана су обавезна заштитна средства 
која се користе приликом извођења 
радова у Електровојводини. На основу 
ових докумената израђен је табелар-
ни преглед заштитних средстава која 
се користе за специфичне послове, 
као саставни део Правилника о без-
бедности и здравља на раду. - У циљу 
подизања безбедности и сигурности 
на раду, у Електровојводини је ау-
томатизован образац Налога за рад 
(ПР-ЕКС-04.05/7), који је покривен 
софтверским пакетом TotalObserver 
Power Distribution. При коришћењу 
ове апликације сада је подржан унос 
обавезне заштитне опреме приликом 
извођења радова, чиме се смањује мо-
гућност појаве грешке организатора 
посла, олакшава се припрема саме де-
латности а самим тим скраћује време 
припремног рада -  рекао  је мр Бра-
нислав Орешковић, шеф Службе за 
безбедност и здравље на раду.

Интеграција решења TotalObserver 
у Електровојводини започета је у мају 
2011. године, а ова апликација почела 
је са коришћењем у оквиру Сектора 
за  експлоатацију у децембру исте го-
дине. Од тада је више пута унапређи-
ван, а иницијатива за последње по-
бољшање је потекла из Сектора за 
људске ресурсе, Дирекције за корпо-
ративне послове. TotalObserver омо-
гућава управљање и одржавање у ок-
виру Електровојводине, од почетних 
фаза планирања, преко употребе ре-
сурса, вођења и контроле, до праћења 
реализације у реалном времену. Цен-
трални документ у процесу је Налог 
за рад, који носи информације о ре-

ализацији: опис активности, одго-
ворну особу или налогодавца, обје-
кат на којем се активности реализују, 
коришћење возила, алата и заштитне 
опреме, материјала и друге информа-
ције које се користе у праћењу реали-
зације посла.

На обрасцу се уписују обавезна 
заштитна средства која екипа мора да 
поседује на локацији рада. Ова измена 
је подржана у TotalObserver - у тако да 
налогодавцу омогући избор посла по 
категоријама безбедности како је то 
дефинисано нормативима Електро-
војводине док програм сам одређује 
да се одговарајућа обавезна заштитна 
средства прикажу и штампају на об-
расцу Налога за рад. Тако је упис оба-
везних средстава минималан, изме-
на норматива безбедности (додавање 
или изузимање заштитних средстава) 
се обавља једном а промене се одмах 
рефлектују у новим налозима. Олак-
шан је и посао одговорних руководи-
лаца радова којима сада остаје само 
да по списку са налога провере да 
ли екипа има сва потребна заштитна 

средства. Такође,  олакшана и контро-
ла запослених на лицу места од стране 
надзорних органа. 

Прегледом конкретног Налога за рад, 
као и кроз сумарне извештаје, могуће је 
пратити комплетну реализацију у реал-
ном времену. Налог за рад, између ос-
талог омогућава: праћење коришћења 
ресурса по објекту и по организационој 
јединици, анализу трошења материјала 
и делова током одржавања, анализу ква-
рова на одређеном типу опреме и итд. 

-TotalObserver би могао да пружи и 
већи допринос безбедности на раду. Уз 
мале дораде и већ доступну везу са ви-
део надзором на трафостаници, могао 
би да омогући кратке ненајављене кон-
троле без потребе за физичким при-
суством надзорног органа на објекту. 
Имплементација овог пројекта се по-
казала веома успешном, са добро де-
финисаним задацима и циљевима реа-
лизације, па је напредак био веома брз 
– изјавио је Зоран Мишков, водећи ин-
жењер у Центру за информатику и те-
лекомуникације.

А. Жи.

ИНФОРМАТИКА У СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Употребом програма TotalObserver у Електровојводини аутоматизовано вођење 
евиденције заштитне опреме при чему је олакшана припрема послова у делу 
потребних заштитних средстава од стране одговорног руководиоца радова и 
руководиоца сектора и смањена могућност грешке у припреми послова 

Вишеструке користи

Зоран Мишков, водећи инжењер у Центру за информатику и телекомуникације
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Посебан акценат у раду Огран-
ка ЕД „Рума“ стављен је на нап-
лату потраживања за утрошену 

електричну енергију. Укупна дуговања 
на крају прошле године била су око 98 
милиона динара. Да потраживања не би 
застарела дужницима је послато више 
од 2000  опомена пред утужење.

Ревизија и ремонти ЕЕО теку у скла-
ду са усвојеном динамиком пословања. 
План ревизије нисконапонских мре-
жа, мешовитих водова и далековода за 
2014. годину је испуњен стопроцентно. 
У току је  ремонтна сезона дистрибу-
тивних трафостаница и водова а ти ра-
дови ће представљати срж свих послова 
сектора за експлоатацију. 

Предлогом плана за ову годину пред-
виђена су  улагања у дистрибутивну 
мрежу средњег и ниског напона, сана-
ција критичних тачака у систему и даљи 
преласци СН мреже са 10 кV напона на 
напајање напоном 20 кV што је веома 
битно  за даље смањење техничких гу-
битака, а тиме и дела трошкова које они 
са собом носе. 

Ове године  планиран је завршетак 
изградње II етапе ТС 110/20 kV „Пећин-
ци“ чиме ће се створити услови за раз-
решење неуобичајеног уклопног стања 
у постројењу 20 kV (крута веза два из-
водна кабла 20 kV) и за одобравање по-
већања снаге Фабрици шећера „Суно-

ко“ у Пећинцима на 7,5 MW. Потребна 
средства за завршетак ових радова из-
носе око 50 милиона динара.  Плани-
ран је завршетак кабловског расплета 
20 kV из нове ТС 110/20 kV „Инђија 2“ 
чиме ће бити омогућено додатно опте-
рећење нове ТС и потпуно резервирање 
напајања између ТС 110/20 kV „Инђија 
1“ и ТС 110/20 kV „Инђија 2“. Очекује 
се реализација плана надоградње ди-
спечерског центра за који је обезбеђе-
на грађевинска дозвола. Вредност ин-
вестиције је 26 милиона и она ће бити 
финансирана из средстава „Електро-
војводине“. При свему томе као главни 
инвестициони и енергетски задатак у 
наредним месецима намеће се  прела-
зак напајања конзума ТС 35/10 kV „Се-
вер“ Рума са 10 на 20 kV напонски ниво 
и трајно гашење поменуте ТС.

Поред тога у Огранку ЕД „Рума“ по-
клања се изузетна пажња безбедности и 
заштити на раду. Током ове године није 
забележена ниједна повреда запослених 
што је резултат благовременог атести-
рања опреме за безбедност али и редов-
ној обуци о улози лидера и менаџера у 
развоју културе безбедности и заштите 
на раду, којој обавезно присуствују ди-
ректори и руководиоци сектора и служ-
би.        

У Управи Друштва у току је и при-
према документације за реконструк-

цију напојне трафостанице ТС 110/35 
kV  „Зрењанин 1“, која је једна од најста-
ријих на територији Електровојводи-
не. Паралелно у Сектору за енергети-
ку и инвестиције интензивно се ради 
на припреми документације и реали-
зацији исходованих дозвола, а све у 
циљу припреме градског подручја за 
прелазак са 10 kV дистрибутивног на-
пона на 20 kV дистрибутивни напон. У 
складу са динамиком преласка на 20 kV 
дистрибутивни напон тренутно се ради 
на две локације, а у наредном периоду 
биће отворено још пет градилишта у 
самом граду, да би смо реализовали ре-
шења која су прибављена од надлежног 
општинског органа. Такође, у току је за-
вршавање припремне документације за 
изградњу МБТС „Језеро“ која је плани-
рана да побољша и реши напонске при-
лике у самом центру града, на објектима 
музеја, позоришта, гимназије, средње 
школе Никола Тесла, пословног обје-
кта Водоторањ. Поред наведеног, у пла-
ну је да крајем маја почну радови на из-
градњи 20 kV далековода који ће бити 
веза између ТС 110/20/10 kV „Зрењанин 
3“ и ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“, па ће се 
и на овај начин обезбедити сигурније  
напајање овог дела конзумног подручја 
ЕД „Зрењанин“, каже Милан Шкипина, 
извршни директор за пословни систем, 
Огранка ЕД „ Зрењанин“.

М. Ј. и А. Жи.

АКТУЕЛНОСТИ У ОГРАНКУ  ЕД „РУМА“  И ЕД „ЗРЕЊАНИН“

Ревизије и ремонти електроенергетских објеката теку у складу са усвојеном 
динамиком. Припреме за изградњу нових објеката

У служби купаца 

В
ЕС

ТИ
 И

З
О

гР
А

Н
К

А



БРОЈ 492   МАЈ 2014 17 

К
О

Н
ф

ЕР
ЕН

Ц
И

ЈА

О Игору знамо да ради изузетно 
важан али и захтеван посао. А 
то је превасходно одржавање 

надземне мреже ( 0,4 kV до 35 kV дале-
ковода), ремонти, поправка мреже на-
кон хаварије, замена стубова, дежур-
ство мобилне екипе...Овај посао захтева 
велику енергију и напор, али, нада све, 
безбедност и очување живота монтера.

У разговору Игор делује врло сми-
рено и одлучно, баш у складу са карак-
тером посла који обавља. Завршио је 
средњу Електротехничку школу у Субо-
тици, звање ВКВ електроенергетичар, 
смер мреже и постројења. Од почетка 
запослења, у ЕД „Суботица“, пре 18 го-
дина, прошао је све фазе процеса рада 
у електродистрибуцији, од приправни-
ка у Сектору инвестиција до монтера у 
надземној хаваријској екипи, где данас 
обавља дужност пословође али и ради 
све монтерске послове.

-Наравно да је битно урадити ква-
литетно посао али и сачувати животе 
запослених, о чему се води посебна 

брига, каже Шафрањ, уз напомену да 
у екипи а и лично до сада није било 
тежих повреда на раду. 

Иако је конзум одржавања дос-
та разуђен, екипа од девет монтера 
и три возача, успева, додуше доста 
тешко, да завршава све потребне по-
слове. - У екипи је просек година жи-
вота око 30, уз напомену да би еки-
па била још мобилнија ако би у њој 
било још неколико искуснијих мон-
тера, истиче Шафрањ. Наглашава 
и изванредну сарадњу и хармонију 
унутар ове мале али одабране и ком-
пактне екипе.

Игор Шафрањ на крају напомиње 
да је изузетно задовољан послом који 
обавља и да има одличну сарадњу и 
подршку за оно што ради од руко-
водства Огранка. Игор живи у Су-
ботици, ожењен је и има двоје деце. 
Услободно време посећа се на млађе 
дане и радо заигра фудбал, којим се 
некад активније бавио. 

М. Ш.

Уз подршку Електротехничког фа-
култета и подружнице Интерна-
ционалне организације електро-

инжињера- ИЕЕЕ у Београду је одржана 
Конференција под називом „Следећа 
генерација паметних мерења - одржи-
ва решења у веома променљивој жи-
вотној средини“. Помоћник директора 
Дирекције за информационо- комуни-
кационе техологије Владимир Шошкић 
нагласио је важност смарт метеринга за 
ЕПС, посебно са становишта смањења 

неприхватљиво високих нетехничких 
губитака у дистрибутивној мрежи, али 
и повећање наплате.

-  По оба основа ЕПС очекује пози-
тивне финансијаске ефекте који се мере 
десетинама милиона евра годишње на-
кон успостављања заокруженог АМИ/
МДМ система, а познато је да је ЕБРД 
одобрио ЕПС-у кредит за ове намене -  
рекао је Шошкић. Изјаву је дао и проф. 
др Герд Бумилер са Универзитета при-
мењених наука у Ботрупу, истичући да 

је увођење паметних бројила и мерења 
веома важно за енергетске компаније 
пре свега због смањења нетехничких 
губитака тј. крађе електричне енергије.

Магистар електротехничких наука 
Јован Вујасиновић рекао је да би им-
плементација оваквог система решила 
многе проблеме са којима се ЕПС су-
среће: велики губици у мрежи и зна-
чајан степен неовлашћене потрошње 
као и манипулација бројилима.

С. Ц.

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПАМЕТНОМ МЕРЕЊУ

ИГОР ШАФРАЊ, ПОСЛОВОЂА НАДЗЕМНЕ ХАВАРИЈСКЕ ЕКИПЕ ЕД „СУБОТИЦА“

На дводневној конференцији представљена достигнућа комуникацијских технологија за 
потребе развоја и праћења у области електроенергетских система 

Најбитније урадити квалитетно посао и, при том, сачувати животе људи. Просек година 
живота надземне хаваријске екипе око 30 година, али постоји и дефицит монтерског кадра 

Најновија достигнућа 
електроенергетског система

Енергија и пословност

Игор Шафрањ, пословођа надземне ха-
варијске екипе ЕД „Суботица“
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КОЛОВОЗИ КАО СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ
Пар из америчке државе Ајдахо на-

правио је соларне панеле који могу да 
замене асфалт или бетон и да сакупљају 
сунчеву енергију. Скот и Џули Брусо 
дошли су на идеју да замене асфалт и 
бетон вишенаменским соларним пло-
чама још пре неколико година, а сада 
су са прототип панелима покрили 50 
квадратних метара паркинг површи-
не испред своје лабораторије у Ајдаху. 
Нове плоче су шестоугаоне што им омо-
гућава лакше уклапање и постављање 
на кривинама и узбрдицама. Осмишље-
не су тако да зими могу да акумулирају 
топлоту и топе снег и лед. Осим тога, 
имају уграђене ЛЕД екране који могу 
да приказују путне знакове или пору-
ке. Оно што је можда и најважније јесте 
да плоче могу да поднесу оптерећење 
до 120 тона. Постављање панела испред 
лабораторије је уједно и први пут да су 
изложени временским условима. Уко-
лико би широм градова били поставље-
ни соларни путеви они би могли да слу-
же као децентрализована електрична 
мрежа која напаја и домове и пословне 
субјекте, тврди овај амерички пар.

ПОЧЕТАК ЕНЕРГЕТСКЕ 
РЕВОЛУЦИЈЕ
Европски научници успели су да син-

тетишу прво светско обновљиво гори-

во из сунчеве светлости, воде и угљен-
диоксида. Уколико успеју да спроведу 
експеримент на већем нивоу и произ-
веду већу количину горива то би могло 
да означи почетак енергетске револу-
ције. До великог достигнућа дошли су 
научници на пројекту „Solar jet“, и већ 
четири године покушавају да направе 
соларни реактор који користи усмере-
ну сунчеву светлост да загреје оксиде 
метала. Вода и угљен-диоксид се тада 
пропуштају кроз реактор на 700 степе-
ни Целзијуса, при чему се деле и фор-
мирају синтетички гас од хидрогена и 
угљен-моноксида. 

 - Основна замисао нам је да про-
цес сагоревања вратимо уназад -  ис-
тиче Патрик Леклерк, вођа пројекта у 
Институту за технологије сагоревања 
у Штутгарту. Узели су угљен-диоксид, 
водену пару и енергију да би створи-
ли гориво. Након тога, Фишер-Тро-
пш процесом гас се трансформише у 
хидрокарбонско гориво слично керо-
зину. Пројекат је и даље у експеримен-
талној фази, а досад је тек једна посуда 
величине чаше произведена у лабора-
торији.

 КИШЕ ПОГОДУЈУ 
МАКЕДОНСКИМ 
хИДРОЦЕНТРАЛАМА
Падавине у последњих неколико не-

деља у континуитету захватиле су Ма-

кедонију и повољно утичу на хидро-
лошку ситуацију Охридског језера као 
и на вештачке акумулације које се ко-
ристе за производњу електричне енер-
гије и не постоји опасност од поплава, 
информишу из Електропривреде Ма-
кедоније (ЕЛЕМ).

- Имајући у виду прошлу зиму и од-
суство киша и снега, априлске кише 
су побољшале водостај на акумула-
цијама и у њима има довољно прос-
тора за прихватање дотока од нових 
киша. У том контексту не постоји ни-
каква опасност од преливања вода и 
од поплаве земљишта у регионима око 
вештачких језера – кажу у ЕЛЕМ-у, ја-
вља македонски портал Економски.мк. 
У ЕЛЕМ-у кажу да је Охридско језеро 
тренутно на коти 693,46 метара или 29 
центиметара од максимално утврђене 
коте и не очекује се већи раст његовог 
нивоа. 

SamSung, Daewoo И marubeni 
У бОРбИ ЗА ПЛОМИН Ц
Након две године мукотрпних раз-

говора и преговора добили смо три 
обвезујуће понуде за изградњу трећег 
блока Термоелектране Пломин. То је 
за нас велики успех јер је реч о изу-
зетно компликованом и захтевном 
поступку - сазнаје Јутарњи лист у Уп-
рави Хрватске електропривреде (ХЕП) 
одмах пошто је објављено да су за ТЕ 
Пломин Ц стигле три обвезујуће по-
нуде. Како јавља Јутарњи лист, у ХЕП- 
у не желе да открију имена понуђача 
због тога што они међу собом не знају 
ко им је конкуренција, али и због пра-
вила самог учешћа. Но, нагађа се да су 
понуде дала три конзорцијума - јуж-
нокорејски „Daewoo“ са својим парт-
нерима, јужнокорејски Samsung, та-
лијански Edison и јапански „Marubeni“ 
с француским „Alstomom“. Без об-
зира на то с којим ће се конзорцију-
мом потписати уговор, ово ће бити 
највећа далекоисточна инвестиција 
у Хрватску у њеној историји. Наиме, 
процењује се да ће инвестиција у Пло-
мин Ц износити између 800 милиона 
и милијарду евра.

Приредила: М. Ј.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ЕНЕРГЕТИКЕ У ОКРУЖЕЊУ

Пажња ОИЕ, производњи 
енергије, изградњи
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Електродистрибуција „Нови Сад“ 
је специфична по томе што има 
највећи број запослених у оквиру 

Електровојводине са својим погонима 
у Жабљу, Бечеју и Бачкој Паланци као 
и пословницама у Темерину и Бачком 
Петровцу. 

 – Некада је веома тешко координира-
ти активности које са собом носи сушти-
на постојања синдиката, између 500 на-
ших чланова. То се пре свега односи на 
обавештавање о погодностима прили-
ком неких од набавки, рецимо  чврстог 
горива када смо везани за кратке роко-
ве. Радници су на терену недоступни за 
комуникацију па нам ни електронска 
пошта не помаже када су тренутци у пи-
тању – објаснио нам је главни повере-
ник Синдикалне организације ЕД „Нови 
Сад“, Урош Бјелић. 

Последњих годину дана колико је 
на функцији, каже да је успео да поред 
постојећег Фонда солидарности, уве-
де још једну категорију а то је „хума-
нитарни  динар“ који би осим запосле-
нима користио и за пружање помоћи 
трећим лицима, то јест онима којима је 

у специфичним случајевима потребна у 
друштву. Поред тога набавка основних 
потрепштина за домаћинство је кон-
станта и Синдикална организација је 
увек ту да сваком запосленом омогући 
снабдевање на више месечних рата што 
знатно олакшава кућни буџет.

Колеге из врбаског Погона слично 
размишљају када је реч о стандарду за-
послених. Ова Синдикална организа-

ција има 

89 запослених и као мали колектив оф-
ормили су тим од четворо људи који 
прате све што се дешава у централи 
Синдиката ЕВ. 

 – Наше Синдикално удружење позна-
то је по дружељубивости па тако често 
организујемо скупове на којима прово-
димо слободно време. Постали смо по-
знати по кобасицијади, такмичењима у 
прављењу котлића али смо и редовни 
учесници у риболову који је добио статус 
спортског такмичења. То је наш начин 
да се опустимо након рада. А стуб свих 
активности је ипак заштита радника на  
радном месту и ту пре свега мислим на 
монтерски кадар. Последњих годину 
дана запослено је осам младих стручних 
људи па нам је њихова безбедност при-
оритет. Ми смо све монтере  задужили 
новим опасачима за рад на висини и  по-
носни смо на ту чињеницу – каже пред-
седник Синдикалне организације у По-
гону „Врбас“, Мирослав Сремачки. 

А када је човек сигуран на послу и ис-
пуњен активностима у слободно време, 
онда мора бити задовољан и продукти-
ван.

М. Ј.

АКТИВНОСТИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕД „НОВИ САД“ И ПОГОНA „ВРБАС“

Синдикална организација ЕД „Нови Сад“ настоји да бригу о сваком запосленом 
са редовног радног времена пренесе и на слободне активности. Исти циљ већ 
традиционално остварују и у Погону „Врбас“ јер се осим безбедности на послу води 
рачуна и о спортским активностима, дружењу и бризи за здравље и рекреацију

За квалитетнији живот 
запослених

Урош Бјелић, главни повереник Синдикалне организације ЕД „Нови Сад“

Мирослав Сремачки, председник Синдикалне организације Погона „Врбас“
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Најважнији ресурс који имамо је 
време. Управљање временом је 
неизоставна животна и пословна 

вештина оних који желе да остваре своје 
циљеве и да сачувају животну равноте-
жу. Што паметније искористимо време, 
више смо урадили за себе. Они који у 
свакодневној пракси примењују основе 
такозваног „Time management“-а, чувају 
своје здравље, психичку и материјалну 
стабилност и  користе максимум свог 
потенцијала.

За успешно управљање временом 
неопходно је имати јасно дефинисане 
дугорочне и краткорочне циљеве. Ус-
пешан живот, а самим тим и успех у 
каријери, обележен је циљевима. Успех 
није одредиште већ процес. Неопходно 
је да циљеви буду написани. Уколико 
смо се обавезали писмено и временски, 
циљеве ћемо лакше достизати радећи 
на њима континуирано.

Управљање временом и самим со-
бом подразумева добру организацију. 
Да бисмо били организовани потребни 
су нам циљеви са временским оквиром, 

категорисани у дугорочне и краткороч-
не циљеве.

Сваки успешан и добро организован 
човек ради према дневној листи оба-
веза – без изузетка. Листа се саставња 
претходни дан и прегледа се пре спа-
вања. На њој стоје све пословне и при-
ватне обавезе.

За срећу је важно схватити који су 
приоритети и поштовати их. Поред тога 
што се на тај начин постиже оно што  је 
важно, аутоматски расте задовољство 
собом, а самим тим и продуктивност. 
Човек који уме да препозна приоритете 
и да их поштује, у очима других оста-
вља бољи утисак чиме му расте углед у 
друштву.

Постоје четири категорије приорите-
та. Све могу да се оцене као битне и хит-
не, битне али не и хитне, небитне али 
хитне, небитне и нехитне. Најбитније 
ствари се раде када смо најпродуктив-
нији. Важно је никада не имати претр-
пан дан битним и хитним стварима, а 
да све оно што је најбитније буде урађе-
но. Тада смо достигли ниво организа-

ције на којем одговорно и са пажњом 
приступамо својим обавезама. Тако се 
стварају нове перспективе, спречавају 
проблеми, развијају нови односи, одр-
жава равнотежа, а кризе су веома рет-
ке. То се постиже планирањем и сор-
тирањем обавеза по приоритетима. Не 
треба напомињати да на небитне и не-
хитне ствари треба да трошимо време 
само ако га има вишка.

Међу обавезама у току дана треба 
имати и резерву времена. Када се пра-
ви план, претпоставимо да можемо да 
будемо ометени, да се нека обавеза оду-
жи и сл, те ако не постоји мала резерва 
времена, ствари измичу контроли. Због 
тога је корисно доћи 10 минута раније 
на састанак, а између обавеза оставити 
по 10 минута.

У савршеној организацији времена је 
апсолутно неопходно одвојити део вре-
мена за себе јер без тога остало губи на 
квалитету. Свако може да пронађе пола 
сата дневно за себе. Време за релакса-
цију је обавезно.

С. Ц.

УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ КАО НАЈВАЖНИЈИМ ЉУДСКИМ РЕСУРСОМ

Обратимо пажњу на које начине трошимо своје време и потрудимо се да утрошено 
време буде сагласно са нашим приоритетима

Време је за време
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Пријем је уприличен у пословној 
згради подружнице ЕД „Сремска 
Митровица“ где је госте дочекао 

директор Ђорђе Фаор.Након поздравних 
речи у којима је исказао поштовање пре-
ма доприносу пензионисаних радника 
Електровојводине у изградњи предузећа 
подсећајући на стандарде које су постави-
ли у раду и односима међу запосленима, 
указао је и на изузетан труд који се и даље 
улаже како би се сачувале све те вреднос-
ти и у овом времену ограниченом и опте-
рећеном материјалним тешкоћама и кри-
зом стандарда. 

Председници подружница ЕД и ТЕ-ТО 
„Сремска Митровица“ су потом тридесе-
так својих колега из: Панчева, Зрењани-
на, Сомбора, Суботице, Бачке Паланке, 
Бечеја, Руме и Новог Сада повели у раз-
гледање знаменитости њиховог града.

- Полазиште је било код Царске па-
лате јер је Сремска Митровица гледано 
историјски велики царски град који су 
стварали и разграђивали многи народи 
и њихови монарси.  Било је занимљиво 
сретати се са остацима минулих векова 
који су забележени у грађевинама, до-
кументима и сећањима. На каменим ос-
тацима и записима стоје сведочанства 
о сталној  борби добра и зла, о моћи, о 
примени силе и борби против потчиња-
вања, о страдању читавих народа због 

територије и религије, о континуитету  
победа, опстанку цивилизације. При-
че о страдању и после два миленијума 
имају своју тежину у бруталности, али и 
посвећености идеји страдалника, коју је 
усвојило човечанство и по којој се мере 
цивилизацијска достигнућа на плану ху-
маности и слободе. Пензионисани рад-
ници су с пажњом све ово пропратили, 
јер многи нису о Сремској Митровици 
размишљали на овај начин. Са данашњег 
становишта она има своје привредне, 
друштвене и културне карактеристике 
и то је основа за подсећање на све оно 
што је претходило и што је тековина.

Било је то сучељавање прошлости и са-
дашњости и у том погледу, било је ин-
тересанто корачати кроз векове, а исто-
времено бити гост овог града у времену 
садашњeм – пренела нам је своје импре-
сије Косана Марков, председница Гран-
ске организације пензионисаних радни-
ка Електровојводине.

Дружење је завршено у предивном 
амбијенту на периферији Сремске Мит-
ровице уз заједничко дружење на којем 
је јасно изражен утисак да је увек лепо 
срести се са пријатељима и учествовати 
у шетњи кроз миленијуме.

М. Ј.

Подружница Гранске организације пензионисаних радника у ЕД „Сремска Митровица“ 
и ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ крајем априла угостиле чланове извршних одбора овог 
удружења из свих дистрибуција у Војводини

Шетња кроз историју
СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА ПОДРУЖНИЦА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

У посети „Царском граду“
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Палићко језеро се налази на северу 
Србије, на око осам километара 
од Суботице. Баш због овога језе-

ра Палић је један од главних туристич-
ких дестинација Војводине. Површина 
језера износи око 4.7 квадратних кило-
метара. Дубина варира, али у просеку 
износи око два метра. Највећа дубина је 
око три и по метра. Језеро је теоретски 
подељено на четири сектора и веома је 
богато рибом на радост риболоваца. У 
сезони температура воде износи од 18-
25°Ц. Чак иако је вода хладна, због ре-
лативно мале дубине, довољно је само 
пар сунчаних топлих дана, да се темпе-
ратура језера загреје и да буде погодна 
и пријатна за купање, а на радост купа-
ча употреба моторних чамаца није доз-
вољена. Обала језера је дуга око 17 км и 
целом својом дужином је уређена.

Према старој легенди, Палићко језеро 
је остатак Панонског мора, из језера се у 
18. веку вадила сода, јер је некада језеро 
било слано, данас је у потпуности слат-
ководно и да је заправо језеро настало 
од пастира Павла, тј. његових суза док 
је напасао стадо. Изданско језеро које 
је настало још у прадавним времени-
ма, највећим делом потиче од околних 
падавина. Први документи који спо-
мињу језеро потичу из средине 15. века, 
а прве мапе, цртежи крајем 17. века. Већ 

крајем 18. века људи су познавали леко-
вита својства воде и муља Палићког је-
зера и управо због тога су се у 19. веку 
појавила изграђена купалишта. Највећи 
развој Палић је достигао 1880-их годи-
на, након отварања пруге Будимпешта-
Земун 1883. године и трамвајске линије 
до Суботице 1897. У другој половини 
20-ог века изграђени су многи спортски 
центри и фабричка одмаралишта на 
Палићу. Године 1978. је ископана прва 
бушотина термоминералне воде на Па-
лићу захваљујући којој је шест година 
касније, 1984. отворен термални базен. 
Уз постојећи пречистач, 1995. је пуштен 
у рад канал Тиса - Палић, што је у мно-
гоме допринело побољшању квалитета 
језерске воде. Занимљиво је да се и не 
тако давно од Суботице до Палића пу-
товало трамвајем, који је пре неколико 
десетина година укинут.

ДВОРАЦ „КАШТЕЛ“
Дворац је изграђен 1846. године за 

племићку породицу Фалционе. Из-
градњу дворца је спровео гроф Арпад 
Фалционе, а парк око зграде је завр-
шен тек 1870. године када је имањем 
управљао Арпад II Фалционе. Налази 
се на пољопривредном добру „Пано-
нија“ у близини места Бајша. Објекат је 
скромна приземна грађевина, смеште-

на у изузетно негованом пространом 
парку. Дворац је саграђен у духу зре-
лог класицизма са свим одликама које 
овај стил чине примереним архитекту-
ри дворца. Портик над главним улазом 
је у централном делу издужене пра-
воугаоне основе. Ослоњен на чети-
ри масивна стуба који се завршавају 
јонским капителима, изнад којих се 
налази равна архитравна греда са го-
дином изградње. Улаз је масиван, а са 
страна врата се налазе два прозорска 
отвора. Масивно четворосливно кро-
виште доприноси елеганцији и једнос-
тавности објекта. Изузетним пропор-
цијама објекта доприносе и ритмично 
постављени прозорски отвори, који 
тако одражавају унутрашњи распоред 
просторија. Аутентичан рад из епохе 
каласицизма су свакако декоративни 
штитници од кованог гвожђа на про-
зорским отворима. У ентеријеру је са-
чувано неколико огледала, каљава пећ, 
подне облоге - паркет, столарија, рад-
ни сто, штуко декорација и мала биб-
лиотека. Данас зграда служи као музеј 
са сачуваним аутентичним стварима 
из дворца. У дворцу се налазе зелена 
банкет сала са стилским намештајем, 
велика црвена сала и сала у домаћем 
амбијенту - Војвођанска сала.

Приредила: А. Ж.

ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО И ДВОРАЦ „КАШТЕЛ“ 

Палићко језеро је главни драгуљ Палића, који ово место чини једном од главних 
туристичких дестинација у Војводини. Дворац „Каштел“ изграђен у духу зрелог 
класицизма 

Драгуљи Војводине
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У Сегедину су у организацији 
Синдикалне организације 
„Електровојводине“ 10. маја 

одржани петнаести међународни су-
срети eлектродистрибутивне делат-
ности. Традиционалне такмичарске 
дисциплине су као и претходних го-
дина биле: мали фудбал, пикадо за 
жене, стони тенис- мушкарци и жене, 
шах, ножни тенис, тенис и куглање за 
жене и мушкарце.

Почетак такмичења је каснио због 
задржавања на граничном прелазу, 
али то није омело нашу екипу да ос-
воји прво место. Окупкљање свих 
учесника  је каснило тако да тради-
ционалног свечаног отварања ове го-
дине није било већ је одмах отпочео  
такмичарски део програма. У тенис 
клубу одржано је надметање у  сле-
дећим такмичарским  дисциплинама: 
пикадо, шах и тенис. 

У укупном пласману, сабирањем ре-
зултата свих одржаних дисциплина 
Електровојводина је и ове године од-
нела тријумф и Велики прелазни пе-
хар вратила кући. 

Жене су у пикаду и куглању освојиле 
друго место, а у стоном тенису треће, 
док су мушкарци играли ножни тенис 
за треће место. У малом фудбалу еки-
па Електровојводине је заузела другу 
позицију. Убедљиву победу смо по-
стигли у дисциплини шах, стони тенис 
и тенис за мушкарце и тиме загаранто-
вали прво место у укупном пласману. 

Након одржавања свих предвиђених  
дисциплина домаћини су приредили 
пригодан ручак за све учеснике у ба-
шти оближњег ресторана. После руч-
ка уследило је проглашење победника 
и свечано уручење пехара и диплома 
најбољим учесницима. Након доделе 
награда обратио се домаћин односно 
претставник мађарске и наговестио 
да ће њихово учешће наредне године 
бити неизвесно због реструктуирања 
кроз које EDF Demasz треба да прође.

С. Ц.

ОДРЖАНИ МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУРЕТИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СЕГЕДИНУ

У укупном пласману Електровојводина је заузела убедљиву победу. Прво место 
освојено у шаху, пикаду, стоном тенису као и  тенису

Електровојводина одбранила 
титулу
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Фудбалери Електровојводине у акцији

Такмичење у шаху

Електровојводини Велики прелазни пехар за укупан пласман




