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Уважене колегинице и колеге,
Ове године обележавамо 56 година од оснивања и успешног рада и пословања Електровојводине. Заис-

та значајна годишњица, вредна сваког респекта. 
Богата историја Електровојводине нас обавезује да будемо одговорни и да је и даље успешно развија-

мо онако како су то радиле досадашње генерације запослених. За више од пола века постојања Електро-
војводина је израсла у једну од најорганизованијих и најбољих компанија електродистрибутивне делат-
ности у саставу Електропривреде Србије. Наша генерација има обавезу да то настави.

Приоритет у пословању је свакако да и даље будемо поуздан снабдевач електричном енергијом свих 
наших купаца, смањење губитака и борба против крађе електричне енергије, подизање квалитета услуга 
купцима, повећање мера безбедности и заштите здравља на раду као и интензивне припреме за потпуну 
либерализацију тржишта електричном енергијом.

Највећа вредност Електровојводине су њени запослени. Хвала свима који су својим радом допринели 
да Електровојводина буде онаква каква је данас. 

Настојимо да будемо друштвено одговоран, тржишно оријентисан и профитабилан привредни субјект. 
Залагаћемо се за модерну и савремену Електровојводину која и даље траје. Све пословне циљеве Елек-
тровојводина остварује успешно, првенствено захваљујући напорима и раду њених запослених. 

Зато, промена односа према извршавању радних обавеза и увођење виших стандарда у раду као и већа 
одговорност у извршавању радних задатака, основни су приоритети у реализовању пословне политике у 
наредном периоду. Дакле, сви имамо обавезу да радимо боље и више. 

Честитајући запосленима ову значајну годишњицу успешног пословања и рада, има разлога да верујемо 
у успех и наш даљи напредак.

Уз уважавање,

Директор Друштва,
Мр Богдан Лабан
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МР БОГДАН ЛАБАН, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Одлуком Надзорног одбора 
Електропривреде Србије од 22. 
априла, мр Богдан Лабан, име-

нован је на место директора Електро-
војводине. С обзиром да је претход-
но више од пет година био директор 
Огранка ЕД „Суботица“ и познаје об-
ласт дистрибуције електричне енер-
гије, као и рад и пословање Електро-
војводине, што ће, свакако, бити од 
значаја у обављању ове одговорне дуж-
ности. По ступању на нову дужност, 
питали смо директора Лабана шта су 
били његови први пословни потези по 
недавном преузимању ових одговор-
них послова?

-Доласком на дужност директора 
Електровојводине затекао сам нима-
ло сјајну ситуацију. Међу запослени-
ма треба обновити климу међусобног 
поверења и сарадње која је у последње 
време била нарушена. Из ове перспек-
тиве порука је јасна: само заједничким 
и одговорним радом можемо да испра-
вимо пропуштено у протеклом пери-
оду и Електровојводини вратимо до-

бар углед какав је некада имала. Уз то, 
непосредно по преузимању дужности 
директора,  десила се и ванредна ситу-
ација изазвана великим и незапамће-
ним поплавама где смо морали одмах 
адекватно одговорити датој ситуацији, 
односно мобилисати сва расположива 
људска и материјална средства да би 
се очувао електроенергетски систем, 
људи и материјална добра. На нашем 
конзуму највише проблема је било у 
Моровићу, Јамени и самој Сремској 
Митровици. У тим ванредним окол-
ностима истакао се један број наших 
запослених којима честитамо и који 
заслужују да за то буду награђени.

Електровојводина је ове године 
обележила 56 година рада и посло-
вања. Шта је по Вашем мишљењу 
оно због чега Електровојводина 
сво време успешно послује?

-Сматрам да су људи основна и 
највећа вредност Електровојводине. 
Упоредо са подизањем нивоа наплате 
и смањења губитака, мора се стално 
радити на развоју нових технологија и 

побољшању пословних процеса, али и 
на промени свести запослених о одго-
ворности за постизање добрих послов-
них резултата. Промена односа према 
радним обавезама и увођење виших 
стандарда у раду као и већа одговор-
ност у извршавању радних задатака, 
основни су приоритети у реализовању 
пословне политике у наредном пери-
оду.  Нама су потребни људи који имају 
амбиције и који желе да напредују. Ово 
је систем који не може да стоји у месту 
већ мора да се развија у складу са свет-
ским технологијама и јако је важно да 
наши запослени то схвате и разумеју.  

Реформе енергетског сектора 
па и промене у Електропривреди 
Србије су у току. Шта нас очекује у 
том смислу?

-Отварање тржишта електричне 
енергије на високом и средњем напону 
је почело, а за све остале купце утврђе-
ни рок је почетак наредне године. Ли-
берализација тржишта доноси оштру 
конкуренцију и могућност да купци 
сами бирају снабдевача. Такође, од по-
ловине прошле године дошло је до раз-
двајања делатности, основано је по-
себно предузеће на нивоу ЕПС-а које 
се бави наплатом електричне енергије, 
„ЕПС Снабдевање“. 

Оно што такође непосредно пред-
стоји и што је у току, је дефинисање 
рада оператора дистрибутивног сис-
тема, односно садашњих привредних 
друштава за дистрибуцију електричне 
енергије. Ту је свакако мноштво нових 
послова за дистрибуције. Предстоји 
нам и нужна и стратешка преоријен-
тација послова трговине на послове 
оператора дистрибутивног система у 
тржишном окружењу. У складу с тим, 
мора се учинити све да с новом орга-
низацијом и снабдевач и оператор бит-

Одговорност запослених за 
добре пословне резултате 
Приоритети у пословању Друштва у наредном периоду: континуитет и квалитет у 
испоруци електричне енергије, смањење губитака и наставак борбе против крађе 
електричне енергије,  стално подизање квалитета услуга купцима, безбедност и 
здравље на раду, као и интензивне припреме за потпуну либерализацију тржишта 
електричном енергијом 

Директор Богдан Лабан у Диспечерском центру Електровојводине за време попла-
вног таласа



БРОЈ 493   Јун 2014 5 

но промене свој однос према купцима 
и да купци не осете никакве последице 
због раздвајања делатности на дистри-
бутивном нивоу. То ће се постићи када 
и снабдевач и оператор буду заживели 
у пуном капацитету који подразумева 
тржишно пословање. Зато, као сервис 
грађана,  морамо бити ефикасни, про-
дуктивни и економични.

Судећи по најавама реформе енер-
гетског сектора ићи ће и по вертикал-
ној и по хоризонталној линији. Детаљ-
но ће се сагледати економска позиција 
привредних друштава за дистрибуцију 
ради отклањања свих сметњи ефикас-
нијем пословању.

Како видите допринос посло-
водства и запослених у реали-
зовању пословне политике у на-
редном периоду?

-Електровојводина је у овом тре-
нутку најуспешнији део електро-
дистрибутивног система ЕПС-а. 

Приоритет у пословању ће свака-
ко и даље бити да будемо поуздан 
снабдевач електричном енергијом 
свих наших категорија корисника, 
али и наплата свих потраживања, 
смањење губитака и борба против 
крађе електричне енергије, стално 
подизање квалитета услуга купци-
ма, повећање мера безбедности и 
заштите здравља на раду као и ин-
тензивне припреме за потпуну ли-
берализацију тржишта електричне 
енергије. 

Од посебне је важности да по-
словодство Друштва тежи пос-
већености раду и одговорном из-
вршавању радних обавеза на свим 
нивоима руковођења. Запослени 
морају бити свесни одговорности 
за постизање добрих пословних ре-
зултата. 

Поводом годишњице од осни-
вања Електровојводине, шта би-

сте посебно поручили запосле-
нима? 

-Електровојводина је друштве-
но одговорно, а жели да буде и тр-
жишно орјентисано и профитабил-
но привредно друштво. То је добро 
организована компанија, али је по-
требно покренути додатну енер-
гију и резултати неће изостати. Сви 
имамо обавезу да радимо и ства-
рамо још боље и више. Зато, чес-
титајући запосленима годишњицу 
успешног пословања и рада пози-
вам их да кроз лични допринос сви 
заједно подигнемо Електровојводи-
ну на још виши ниво професионал-
ног рада. 

Електровојводина има кадрове за 
будуће организационе промене које 
нас очекују. Зато, има разлога да ве-
рујемо у успех и наш даљи напре-
дак.

М. Ш. 

Мр Богдан Лабан, директор Електровојводине
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Директор Друштва мр Богдан 
Лабан на састанку Извршног 
одбора директора поручио је 

да се само заједничким радом може 
да исправи пропуштено у протеклом 
периоду, да би се Електровојводина 
вратила на прави пут и успоставило 
пословање какво је било некада. Он 
је такође рекао и да су у овом крат-
ком периоду откако је именован на 
функцију директора, дисила и ван-
редна ситуација изазвана великим 
поплавама и невременом, што је за-
хтевало да готово сви запослени не-
прекидно буду на терену. Мобили-
сана су сва расположива људска и 
материјална средства да би се сачу-
вао електроенергетски систем, људи 
и материјална добра.

Што се тиче штета узрокованих 
поплавама Електровојводина је 
претрпела мање штете у односу на 
друга привредна друштва. Пробле-
ма је било у Моровићу и Јамени на 
конзуму Сремске Митровице.

-  Појединци који су се истакли у 
ванредној ситуацији не смеју бити 
заборављени, већ морају бити на-
грађени – каже директор Друштва 
мр Богдан Лабан. Он каже да ће се 
целокупна ситуација у вези са не-
временом које је задесило нашу 
земљу у друштву одразити и на 
Електровојводину, те да је потреб-
но понашати се максимално рацио-

нално и применити све могуће мере 
штедње.

- Наплата потраживања, губици 
и спровођење законитости у јав-
ним набавкама ће поново бити при-
оритет, а вратиће се критеријуми 
оцењивања успешности резултата 
рада огранака  -  рекао је директор 
Друштва мр Богдан Лабан.

Заменик директора Друштва др 
Петар Загорчић истакао је да су те-
жишне тачке пословања Електро-
војводине јесу стабилно и поуздано 
снабдевање електричном енергијом 
свих купаца под тржишно најпо-
вољнијим условима, уз стално поди-
зање квалитета услуга, унапређење 
пословних процеса на задовољство 
купаца, пословних партнера и за-
послених. Да би се остварила визија 
Електровојводине да буде друштве-
но одговорно, високопрофесионал-
но, тржишно оријентисано и про-
фитабилно привредно друштво 
потребно је формирати тим у којем 
постоји ред, информисаност, самос-
талност, одговорност и окренутост 
према резултатима који су поста-
вљени Годишњим планом посло-
вања за 2014. годину.

У односу на друга ПД по резулта-
тима наплате Електровојводина је и 
даље најуспешнија.

У области јавних набавки очекује 
се јавност, транспарентност, висока 

професионалност запослених и по-
штовање Закона.

Директор извршне функције за те-
хнички систем Срето Палалић каже да 
се у техничком делу пословања проте-
кли период може сматрати успешним 
без обзира на временске неприлике. 

Према излагањима директора огра-
нака заједнички су проблеми који се 
тичу кадрова, губитака и истека Угово-
ра за електромонтажне радове.

Извршни одбор је такође закључио да 
је у складу са целокупном ситуацијом у 
Друштву неопходно максимално при-
менити мере штедње. 

Потребна је и хитна реализација Уго-
вора за електромонтажне радове, мо-
билисати и сва средства и капаците-
те Центра за јавне набавке како би се 
превазишле последице ванредне ситу-
ације изазване кишом, олујним ветром 
и поплавама.

Представници Управе ће у будуђе 
чешће обилазити огранке ради успеш-
нијег реализовања Плана пословања. 

- У складу са временом у којем живи-
мо морамо мењати пре свега сопстве-
ну свест и тиме утицати и на промену 
свести запослених како би рад био при-
оритет, а залагање обавеза и како би 
смо сви допринели да Електровојводи-
на постигне што боље резултате – рекао 
је на крају састанка директор Друштва 
мр Богдан Лабан.

А. Ј. Р.

А
К

ТУ
ЕЛ

Н
О

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Састанак Извршног одбора директора

Рад и залагање приоритет
Окосницу састанка Извршног одбора директора представљале су три теме које 
се односе на тежишне тачке пословања Друштва у складу са Годишњим планом 
пословања за 2014. годину
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Електровојводина је настала из ма-
лих предузећа и индустријских по-
гона који су се бавили производњом 

електричне енергије. Ова група неуједна-
чених субјеката имала је пред собом за-
датак да се суочи са нарастајућом пот-
рошњом електричне енергије и са веома 
неразвијеном електродистибутивном 
мрежом. Основана је 28. јуна 1958. годи-
не као јединствено предузеће за дистри-
буцију електричне енергије на подручју 
Војводине. Акт о оснивању усвојило је 
Извршно веће Народне скупштине Репу-
блике Србије, на иницијативу Извршног 
већа Народне скупштине АП Војводине.

У више од пола века постојања, Елек-
тровојводина је прошла кроз неколико 
развојних фаза. Прва фаза је трајала од 
њеног оснивања па до 1977. године. То је 
био период уједначавања свих услова, пре 
свега техничких, а затим и организацио-
них и кадровских. У енергетском смислу, 
за Електровојводину би се могло рећи да 
је најзначајнија 1971. година, када је доне-
сена одлука и усвојен концепт мреже са 
директном трансформацијом 110/20kV, 
којим су практично избачена из употре-

бе два средњенапонска нивоа 35 и 10 kV 
са припадајућом трансформацијом. То је 
била новина која је определила развојни 
пут фирме од тада до данас. 

Другу фазу, од 1977. до 1990. године, ка-
рактерише формирање Електровојводине 
као предузећа које је у свом саставу има-
ло конципиране све делатности којима се 
сада бави, као и део кадровских решења. 
У том периоду се највише градило, улага-
ло се у електроенергетске објекте, али и у 
пројекте везане за алтернативне изворе 
енергије – хидропотенцијал, нуклеарку, 
био – масу. Улагано је у изградњу ТЕ-ТО I 
„Нови Сад“, ТЕ-ТО II „Нови Сад“, ТЕ-ТО 
„Зрењанин“ и ТЕ „Дрмно“. 

Трећа фаза у развоју је период од 1990. 
године до 1999. године када долази до 
промена у самој Електропривреди Ср-
бије. Наиме у том периоду долази до 
формирања јединственог система Елек-
тропривреде Србије у чији састав улази 
и Електровојводина. Током деведесетих 
година приступило се већој аутоматиза-
цији обраде података и аутоматизацији 
рада у предузећу, уводе се нове техноло-
гије и Систем квалитета. Тако је Електро-

војводина постала лидер у ЕПС – у, пре 
свега у делу софтверских решења за обра-
чун утрошене енергије.

После 2000. године у транзиционим 
процесима почиње реструктурирање 
„Електровојводине“ и издвајање спо-
редних и пратећих  делатности. Ове 
промене пратиле су и промене у еконо-
мији. 

Крајем новембра 2005. године, ЈП 
Електровојводина мења правну форму 
и усклађује унутрашњу организацију, 
тако да  данас послује као Привредно 
друштво са ограниченом одговорно-
шћу, које се састоје од Управе Друштва 
и седам дистрибутивних огранака: ЕД 
„Нови Сад“, ЕД „Суботица“, ЕД „Панче-
во“, ЕД „Рума“, ЕД „Сремска Митрови-
ца“, ЕД „Зрењанин“, ЕД „Сомбор“.

Данас је Електровојводина високоп-
рофесионални систем и један од најус-
пешнијих делова електродистрибути-
вног система ЕПС – а. Електровојводина 
електричном енергијом снабдева пре-
ко 900.000 купаца. Годишња потрошња 
енергије  износи 8.533.620 MWh, а вршно 
оптерећење конзума 1.457 MW. Електро-
војводина данас поседује 61 трафоста-
ницу нивоа напона 110/х и 54 даљинска 
управљања, 75 трафостаница 35/х, 9.588 
трафостаница 20/0,4 и од 1.477 тра-
фостаница 10/0,4 као и 25.958 км елек-
тродистрибутивних средњенапонских 
водова и нисконапонске мреже. 

Од јула прошле године дошло је до 
раздвајања делатности и Електровојво-
дина је постала испоручилац електричне 
енергије купцима oдносно врши функ-
цију једног од пет Оператора дистрибу-
тивног система у ЕПС-у.

Електровојводина је израсла у савре-
мен, модеран и уређен пословни сис-
тем. Хиљаде километара изграђене елек-
тромреже, бројне трафостанице, нове 
технологије, систем квалитета, људски 
потенцијал, спој искуства, стручности,  
енергије и знања улива сигурност и ве-
ровање да ће и испите данашњице ус-
пешно положити. 

(Извoр: публикација „Енергија лиде-
ра“)

Приредила: А. Жи.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У 56 ГОДИНА РАДА И ПОСТОЈАЊА И
СТО

Р
И

ЈАТ

Увек уређен систем
Од 28. јуна 1958.  па до данас, Електровојводина  је израсла у модерну 
електродистрибутивну компанију. Такву позицију заслужила је истрајним и 
темељним радом у свим сегментима пословања у више од пола века постојања

ТС 35/10 КВ „Римски Шанчеви“ (фотографија из 1960. године)
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Поводом 56 година рада и 
пословања Електровојво-
дине питали смо директо-

ре огранака како виде рад огран-
ка којим руководе и шта су им 

приоритети у пословању:

БОЈАН АТлАГИћ, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „НОВИ САД“ 
− У првих пет месеци 2014. године, 

„ЕД Нови Сад“ остварила је наплату 
утрошене електричне енергије у изно-
су од 98,16 процената. Имајући у виду 
све промене које су наступиле од поло-
вине прошле године, остварени резул-
тат наплате се може оценити као зна-
чајан. Познато је да је за „ЕД Нови Сад“ 

бескомпромисна борба против крађе 
електричне енергије и сузбијање тог 
вида криминала један од приоритет-
них пословних циљева. Поредивши пр-
вих пет месеци текуће године са истим 
периодом прошле године, активности 
које се свакодневно спроведе и на овом 
пољу пословања донеле су значајан ре-
зултат, тј. нетехнички губици су смање-
ни у износу од 1.64%. 

Прву половину 2014. године, у не-
колико наврата, обележили су и вео-
ма неповољни временски услови који 
су узроковали велики број кварова на 
пре свега надземној електроенергетској 
мрежи. Како би настали кварови били 
отклоњени у што краћем року, наши 
монтери су несебично и пожртвовано, 
у готово немогућим временским усло-
вима, даноноћно вршили поправке и 
искористио бих ову прилику да им се 
захвалим на томе. Проблем са којим се 

суочавамо је недостатак електромон-
терског, техничког и инжењерског ка-
дра. Охрабрујуће је што ново посло-
водство Друштва има „слуха“ за овај 
акутан проблем и заједничким снага-
ма ћемо покушати да дођемо до пози-
тивног решења. Приоритети пословања 
„ЕД Нови Сад“ и у наредном периоду 
биће апсолутна наплата свих потра-
живања, наставак борбе против крађе 
електричне енергије, стално подизање 
квалитета услуга које пружамо нашим 
купцима, константно повећање мера 
безбедности и здравља на раду као и 
интензивне припреме за потпуну либе-
рализацију тржишта електричне енер-
гије. Пословање „ЕД Нови Сад“ током 
2014. године оцењујем врло успешним. 
Успешност пословања је пре свега ре-
зултат максималног ангажовања свих 
запослених и њиховог одговорног и 
професионалног приступа у реализа-
цији постављених циљева. Поводом 56 
година рада и постојања наше компа-
није, свим запосленима упућујем ис-
крене честитке за овај јубилеј, са жељом 
да са оптимизмом гледамо унапред и да 
заједно идемо у корак са временом пу-
ним изазова.

СлОБОДАН СТОЈкОВ, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „зРЕЊАНИН“
− Огранак ЕД „Зрењанин“ ће у насту-

пајућем периоду уложити све напоре 
како бисмо испунили све циљеве де-
финисане плановима за 2014. годину. 
Поред тога ће се интензивно врши-
ти усмеравање средстава на улагање у 
електродистрибутивну мрежу а све у 

циљу повећања поузданости напајања 
купаца електричне енергије. Наравно 
да је једна од приоритетних активности 
рад на смањењу губитака електричне 
енергије. Уз све активности које пред-
стоје нашем огранку пуну пажњу сва-
како морамо посветити безбедности и 
заштити на раду.

ЂОРЂЕ ФАОР, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „СРЕМСкА 
МИТРОВИцА“
− У пословању ЕД „Сремска Митро-

вица“ на првом месту је брига о запосле-
ном из БЗНР. Уз то, смањење губитака 
је посао који никада није завршен. Кон-

тинуитет и квалитет испоручене елек-
тричне енергије  је наша велика обавеза 
према корисницима нашег дистрибу-
тивног система. Право и правовремено 
инвестирање између осталог ствара и 
повољан амбијент за привлачење раз-
них инвеститора. Поштовање закона и 
прописа из свих области које се одно-
се на посао који обављамо је нешто што 
је наша перманентна обавеза. Све ћемо 
учинити да и у наредном периоду по-
зитивно послујемо и на тај начин дамо 
пун допринос што бољем резултату по-
словања Електровојводине.

ДРАГАН МАРИН, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „РУМА“ 
− Тежишне активности огранка ЕД 

„Рума“ у наредном периоду ће бити 
усмерене на смањење губитака и по-
бољшање наплате. У вези настојања да 
смањимо губитке, планирамо замену 
бројила, на нивоу просека из претходне 

ДИРЕКТОРИ ОГРАНАКА ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

У корак с временом

Бојан Атлагић

Слободан Стојков

Ђорђе Фаор
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године, око 10.000 комада из сопстеве-
ног сервиса и баждарнице. Преласком 
„најбољих купаца“ са нашег подручја, 
на комерцијално снабдевање, од јану-
ара 2014. године, укупна реализација 
је мања, па је додатно истакнут стари 
проблем наплате, на пољу јавног снаб-
девања, у категорији широка потрошња 
домаћинство. У циљу остварења нап-
лате код ових купаца, планирамо да у 
наредном периоду уложимо додатни 
напор. На пољу одржавања и инвести-
ција, требало би наставити активности 
на реконструкцији старе 10 kV  мреже 
на потезу од Ирига до Иришког Венца и 

у Руми. Такође је потребно и одговори-
ти захтевима тржишта, где се појављују 
значајни купци у новим радним зонама. 
Након што су спроведене све тендерс-
ке процедуре набавке опреме и радова, 
у наредном периоду, очекујемо почетак 
радова на реконструкцији и опремању 
друге фазе ТС 110/20 kV „Пећинци“. 
Тренутно највећи проблем са којим се 
суочавамо је огроман кадровски мањак, 
настао у децембру прошле године, који 
не можемо превазићи самостално, без 
подршке Управе Друштва и за који се 
надамо да је могуће пронаћи решење у 
наредном периоду. 

СТЕВАН БАкИћ, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „СУБОТИцА“
− Електродистрибуција „Суботица“ 

ће у наредном периоду наставити ак-
тивности које смо и до сада успешно 
спроводили. Уз помоћ Управе, превас-
ходно у виду пријема монтерског ка-
дра и побољшања возног парка, зелимо 
да створимо један модеран и динами-
чан колектив који може да одговори 
свим изазовима који се пред њега по-
ставе. Желимо да едукацијом запосле-

них, применом савремених техничких 
средстава, унапредимо систем БЗР до 
коначне елиминације повреда на раду. 
Даљом борбом на смањењу губитака 
утицаћемо и на побољшање властитог 
финансијског резултата. Квалитетним 
инвестирањем и одржавањем ЕЕО же-
лимо да обезбедимо квалитетно и по-
уздано напајање свих наших купаца 
електричном енергијом. Даљи рад се не 
може замислити без квалитетних на-
бавки, зато ћемо се трудити да оства-
римо што већу реализацију плана ЈН, уз 
максимално поштовање законских од-
редби које то регулишу. Такође, важно 
је настојање да све запослене едукујемо 
о  значају коректног и професионалног 
односа према корисницима наших ус-
луга и роба.

ДР зОРАН СИМЕНДИћ, 
ДИРЕкТОР ОГРАНкА ЕД 
„СОМБОР“
− Протеклих годину дана био је веома 

тежак и специфичан период. У току су 

нам велике промене у раду оснивањем 
и почетком рада јавног снабдевача. Ове 
године, очекујемо да ЕД „Сомбор“ по-
ново успешно заврши годину и да фи-
нансијски резултат буде позитиван. 
Сваки следећи период ће бити много 
тежи него предходни. Зато, само зајед-
ничким радом, знањем и резултатима 
можемо остварити визију и достићи 
циљ, односно успети у конкуренцији 
која нам следи на тржишту. 

БИЉАНА кОМНЕНИћ, ДИРЕкТОР 
ОГРАНкА ЕД „ПАНЧЕВО“
− ЕД „Панчево“ је у предходном пе-

риоду радила на остварењу тежишних 
тачака пословања: наплатног задатка, 
смањењу губитака и побољшању ква-
литета и поузданости у испоруци елек-
тричне енергије за својих 136 018 потро-
шача на територији 8 општина Јужног 
Баната.  Ванредна ситуација у јануару 
узрокована изузетно тешким времен-

ским условима определила је да од по-
четка године спроводимо интензивне 
радове на реконструкцији нисконапон-
ске мреже. Посебно у том периоду ван-
редне ситуације, као и у редовном раду 
евидентан је недостатак монтерског 
кадра са којим се ЕД „Панчево“ суоча-
ва јер по систематизацији десет радних 
места је упражњено. Проблем ће посеб-
но бити алармантан до краја ове годи-
не јер због одласка у пензију, остајемо 
са мањком од 20 монтера. У наредном 
периоду интензивно ће се радити на ре-
ализацији инвестиција и одржавања.  У 
плану је изградња два далековода у ду-
жини од око 20 км као и почетак реа-
лизације пројекта за даљинско упра-
вљање средњенапонском мрежом.

А. Ж.

Драган Марин

Стеван Бакић

Др Зоран Симендић

Биљана Комненић
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По ступању на дужност дирек-
тора Електровојводине, мр 
Богдан Лабан извршио је про-

мене у обављању руководећих функција у 
делу пословодства. За директора извршне 
функције за технички систем именован је 
мр Никола Новаковић, за помоћника ди-
ректора извршне функције за технички 
систем Срето Палалић, за директора Ди-
рекције за економско-финансијске посло-
ве др Јелица Еремић Ђођић, за директора 
Дирекције за планирање и инвестиције мр 
Игор Срејић а за директора Центра за јав-
не набавке Драган Матић.

Мр Никола Новаковић, директор из-
вршне функције за технички систем, рођен 
је 1970. године у Шапцу, дипломирао на 
Факултету техничких наука у Новом Саду 
1995. године и магистрирао на истом фа-
култету. Првих пет година, био је на једном 
од Института у компанији при ФТН-у, на 
пројектима из области енергетике и ауто-
матике. 

У Електровојводини је провео преко 13 
година, од водећег инжењера у Сектору 
управљања, затим, руководиоца Сектора 
развоја, директора Центра за информа-
тику и телекомуникације, заменика ди-
ректора за технички систем и директора 
извршне функције за технички систем. У 
току последње године обављао је дужност 
директора у приватној фирми из области 
пројектовања у енергетици, енергетског 
консалтинга и управљања пројектима.

Срето Палалић, помоћник директора 
извршне функције за технички систем, 
дипломирани инжењер електротехнике. 
Радни однос почео у Пројектном бироу и 

радио на више радних места, од инжење-
ра пројектанта почетника до руководио-
ца одељења. Од 2001. године радио је у ЕД 
„Нови Сад“ у Сектору за планирање и раз-
вој, Сектору за експлоатацију, а обављао је 
једно време и функцију директора Огран-
ка. У Управи Друштва био је на радном 
месту заменика директора за технички 
систем и обављао послове директора из-
вршне функције за технички систем.

Др Јелица Еремић Ђођић, директор Ди-
рекције за економско-финансијске по-
слове, дипломирала је на Економском 
факултету у Суботици 1992. године и ма-
гистрирала на истом факултету. Докторс-
ку дисертацију одбранила је почетком јула 
прошле године на Економском факултету 
у Суботици.

У Електровојводини је запослена од 
1995. године у Сектору финансијских по-
слова на радном месту шефа Службе фи-
нансијске оперативе, а у Управи Друштва 
је од 1999. године. 

Мр Игор Срејић, директор Дирекције за 
планирање и инвестиције, рођен је 1974. 

године у Смедеревској Паланци. Завршио 
је  Електротехнички факултет у Београду и 
магистрирао на истом факултету. Тренут-
но је на докторским студијама.

Од јануара 2000. године ради у Електро-
војводини, Огранку ЕД „Суботица“, на по-
словима развоја и управљања дистрибу-
тивном мрежом, пословима одржавања, 
ревизије и ремоната електроенергетске 
опреме и постројења као и руковођења 
техничким пословима огранка. 

Драган Матић, директор Центра за јавне 
набавке, рођен је 1958. године. По занимању 
је дипломирани економиста а у Електро-
војводини, Огранку ЕД „Нови Сад“ радио 
је од 1976. године, на пословима одржавања 
110/x кV трафостаница, пословима еконо-
мисте и руководиоца Сектора продаје. За-
тим, на радном месту шефа Службе за до-
кументовање система квалитета у Управи 
Друштва, а потом као руководилац Секто-
ра комерцијалних послова а био је и главни 
комерцијалиста у Центру за јавне набавке 
у ЕВ.

М. Ш.
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КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У УПРАВИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

За успешније пословање
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Директор Електровојводине мр Богдан Лабан именовао нове директоре пословних 
функција

Драган Матић

Срето Палалић

Др Јелица Еремић Ђођић

Мр Никола Новаковић

Мр Игор Срејић
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине током маја у цели-

ни била је добра, упркос одређеним 
проблемима условљених обилним па-
давинама и изливањем појединих река, 
који су ипак били само локалног кара-
тера, везани за конзумно подручје у 
делу Срема уз границу са Републиком 
Хрватском. Поред тога, због пробле-
ма у преносном систему ЈП „ЕМС“ 12., 
15., 16. и 22. маја, снабдевање конзума 
електричном енергијом протекло је са 
напонском редукцијом од 5 % на тра-
фостаници 110/x kV.  

- Хидролошка ситуација услед неу-
обичајено обилних падавина средином 
месеца и енормног повећања дотока на 
појединим рекама, била је изузетно 
комплексна. Због појаве поплава, на 
појединим проточним хидроелектра-
нама су отваране уставе и пропушта-
на је вода, како би се смањењем нивоа 
акумулација олакшао  проток огро-
мних количина воде, и тиме смањио 
ризик од пробијања постављених на-
сипа и повећања површине поплавље-

них подручја. Због овакве ситуацији, 
ни производни хидро капацитети нису 
могли да раде максималном снагом, 
што је додатно компликовало ионако 
изузетно тешку ситуацију у  произ-
водњи електричне енергије, због не-
расположивости значајног дела про-
изводних капацитета у термо сектору 
– објаснио нам је Звездан Крунић, 
главни инжењер у Сектору за упра-
вљање и планирање конзума у Дирек-
цији за управљање Управе Друштва.    

У погледу погонске спремности и 
функционисања дистрибутивног сис-
тема Електровојводине током маја ме-
сеца, може се констатовати да је систем 
радио стабилно и без значајнијих по-
ремећаја, упркос незнатном повећању 
броја непланираних прекида погона у 
односу на прошлу годину (166 ове го-
дине у односу на 137 прошле године ), 
што је највећим делом било последица 
наведених временских неприлика.

Од регистрованих значајнијих до-
гађаја инжењер Крунић помиње неко-
лико: четрнаестог маја у 3,28 сати, услед 
квара у ТС 400/220/110 kV „Сремска 

Митровица 2“ у власништву ЈП „ЕМС“, 
без напајања електричном енергијом 
остали су купци електричне енергије 
са конзумног подручја ЕТ 110/20 kV 
број 2 у ТС 110/20 kV „Рума 2“. Вре-
ме трајања прекида у напајању купа-
ца електричне енергије износило је 89 
минута. Такође истог дана у 8,26 сати, 
без напона је остао комплетан конзум 
ТС 110/20 kV „Шид“ због квара у пре-
носном систему Хрватске електропри-
вреде (ХЕП), одакле је био једини пра-
вац напајања ове ТС, због планираних 
радова у преносном систему ЈП „ЕМС“. 
Прекид испоруке електричне енергије 
је трајао 79 минута. 

Од Звездана Крунића сазнајемо и то 
да су на мети лопова и током месеца 
маја поново били сви делови дистри-
бутивног система Електровојводине 
(бакарне плетенице, трансформатори 
20/04 kV, успонски водови, резервна 
опрема и др).  Број крађа био је мањи 
него претходних месеци и оне су се де-
шавале на објектима нижих напонских 
нивоа.

Када је реч о кретању потрошње 
електричне енергије према диспечер-
ским подацима, у мају 2014. године на 
територији Војводине, дистрибутив-
ним купцима испоручено је 619 GWh 
електричне енергије, што представља 
повећање за 5,82% у односу на исти 
период претходне године, и смањење 
за 1,28% у односу на билансне коли-
чине.  Енергија је испоручена уз мак-
сималну регистровану снагу од 1.163 
МW, што представља повећање од 
10% у односу на максималну снагу из 
маја предходне године која је износи-
ла 1.057 МW. 

Средња дневна температура у мају 
2014. године била је 16,3 оС, што је за 
1 оС ниже од средње дневне темпера-
туре забележене у истом периоду пре-
тходне године.

А. Жи.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ И
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И поред временских непогода, 
стабилно управљање ЕЕО
ЕЕС на конзумном подручју Електровојводине био је стабилан током маја, упркос 
ванредној ситуацији широм земље, узрокованом поплавама несагледивих размера. 
Због проблема у преносном систему ЈП „Електромреже Србије“, на снази биле напонске 
редукције од 5% на ТС 110/x kV
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Крајем јуна у Огранку ЕД „Сремска 
Митровица“, директор Електро-
војводине мр Богдан Лабан, уру-

чио је захвалнице због посебног исти-
цања у ванредној ситуацији изазваној 
поплавама, Ради Павићу, главном елек-
тромонтеру 1 и Слободану Брочило-
вићу пословођи 1, запосленима у Елек-
тродистрибуцији Сремска Митровица, 
Пословница Шид. Овом догађају поред 
награђених и директора Друштва мр 
Богдана Лабана, присуствовали су Ми-
лојко Павловић, саветник директора 
Друштва , Ђорђе Фаор директор Огран-
ка ЕД „Сремска Митровица“, Србислав 
Сарић извршни директор за технички 

систем и Драган Миловановић изврш-
ни директор за пословни систем у овом 
Огранку. 

Територија Електродистрибуције 
„Сремска Митровица“, део града, Ја-
мена, Моровић и Вишњићево били 
су непосредно угрожени поплавама, 
а своју несебичну помоћ, поред оне 
која се подразумевала организацио-
но на нивоу Друштва пружали су и 
многи људи лично, међу којима Сло-
бодан Брочиловић и Рада Павић.

Пословођа у Пословници Шид, 
Слободан Брочиловић нарочито се 
истакао у активностима спашавања 
људи, електроенергетских објеката и 

имовине на подручју насељеног мес-
та Јамена у време када своје актив-
ности у том месту још нису преузели 
покрајински и општински штабо-
ви цивилне заштите, такође је лич-
но учествовао у помоћи породица-
ма угроженим поплавама да напусте 
поплављење објекте и сарађивао са 
МУП-ом, Војском и цивилном заш-
титом, а обезбеђивао је и напајање 
електричном енергијом на делу под-
ручја места Јамена. 

Рада Павић, главни електромонтер 1 
у пословници Шид непрекидно је био 
активан на поплављеном подручју и на 
пункту у Моровићу, а поред своје ре-
довне активности радио је и на помоћи 
становништву на угроженим под-
ручјима све време од почетка настанка 
опасности од водене стихије као и у са-
нацији поплављених подручја. Такође 
је један од монтера који је учествовао 
у активностима на санирању квара у 
стамбеној згради услед обилних пада-
вина.

Рада Павић и Слободан Брочиловић 
исказали су своју хуманост и на делу 
још једном показали да је највећа вред-
ност Електровојводине управо у ње-
ним запосленима. Они су се захвали-
ли на добијеној награди, а затим  им се 
обратио директор Друштва, који је још 
једном показао да Електровојводина 
води рачуна о својим запосленима. 

– Поред обављања својих редовних 
активности обојица запослених посеб-
но су се истакли и показали изузетну 
пожртвованост у ванредним околнос-
тима изазваним поплавама, помажући 
становништву да се евакуише из 
поплава и санацији кварова чувајући 
тако електроенергетски систем и имо-
вину наших купаца на подручју Јамене 
и Моровића. Изузетно ми је драго што 
Електровојводина има могућност да 
награди своје запослене јер је њихово 
понашање пример за друге – истакао је 
директор Електровојводине мр Богдан 
Лабан.

А. Жи.

ЗАХВАЛНИЦЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ ИЗАЗВАНОЈ ПОПЛАВАМА

Запослени су највећа вредност 
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Директор Електровојводине мр Богдан Лабан посетио Електродистрибуцију 
„Сремска Митровица“ и уручио захвалнице двојици запослених који су показали 
посебну иницијативу и пожртвовање приликом спасавања живота и имовине у 
ванредној ситуацији изазваној поплавама

Слободан Брочиловић, директор Друштва Богдан Лабан, директор ЕД Сремска 
Митровица Ђорђе Фаор и Рада Павић
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Ове године начин обележавања 
Дана Електровојводине на-
метнуле су околности које је 

изазвала ванредна ситуација, а која је 
захтевала мере која се односе пре свега 
на рационализацију приликом распо-
лагања средствима за овакве намене.

Опредељење пословодства Електро-
војводине је да овај дан буде обележен 
пре свега радно како би се и у пракси 
показало да је у овом тренутку, а тако 
ће бити и у будуће рад приоритет а за-
лагање обавеза. За залагање и верност 
Електровојводини награђени су и ове 
године доделом јубиларних награда 
запослени који су у Електропривреди 
провели радећи 10, 20 и 30 година.

- Период санације последица од 
поплава у Републици Србији, а самим 
тим и Електропривреди Србије намет-
нуо нам је и одредио будуће планирање 
и пословање. Свако друго понашање, 
трошење средстава које немамо било 
би неодговорно, не само због штете 
коју смо претрпели, већ нарочито због 
одговорности коју имамо према 56 го-
дина постојања и успешног рада Елек-
тровојводине. 

Због људи који су радили овде цео 
свој радни век, због оних који су већ и 
који ће отићи из овог предузећа у пен-
зију, због традиције, припадности и 
лојалности Електровојводини, а најви-

ше због Вас драги јубиларци који данас 
славите 10, 20 и 30 година морамо се 
трудити да вратимо Електровојводину 
на пут успеха какав памтите и вреднос-
тима које су одувек важиле у њој – ре-
као је директор Електровојводине Бог-
дан Лабан и додао:

- Електропривреда Србије налази се 
у процесу трансформације, и будућих 
промена за које смо свесни да су нуж-
не. Стога се морамо прилагодити и сва-
кодневно доприносити дисциплином, 
радом и залагањем на својим радним 
местима.

За менаџмент предузећа, каже даље 
директор Лабан, од изузетне је важ-
ности да познаје профил мотивације 
својих запослених јер од тога зависи и 
продуктивност рада целе компаније. 
Само задовољан запослени може бити 
продуктиван и креативан. Један од ме-
тода мотивације на који су запослени 
увек могли да рачунају и који је одли-
ка само стабилних и солвентних ком-
панија је и јубиларна награда за време 
проведено у компанији. 

Електровојводина има добар и ква-
литетан Колективни уговор, каже ди-
ректор Електровојводине задовољан 
што смо у могућности да се држимо 
свих његових одредби.

Главни повереник Синдиката Елек-
тровојводине за Управу Миодраг Јо-

вин обратио се колегама јубиларцима 
честитајући празник уз констатацију 
да је сарадња Синдиката и пословод-
ства свих ових година била усмерена 
на очување права запослених те да 
ће тако бити и у наредном периоду.

У име добитника јубиларних на-
града у Управи захвалио се стручни 
сарадник директора Друштва за раз-
двајање делатности Томислав Папић 
који је у Електровојводини запослен 
30 година.

Он је присећајући се година које је 
провео у Електровојводини подсе-
тио на чињеницу да је Електровојво-
дина увек била а и данас је део ЕПС-а 
који има снажан идентитет пре све-
га по квалитету свог пословања, те 
се запитао да ли ће тако и остати с 
обзиром на чињеницу да је у току ре-
организација Електропривреде Ср-
бије. С обзиром на године проведе-
не радећи у Електровојводини он је 
замолио пре свега пословодство а 
онда и оне који ће наставити да раде 
у Електровојводини да својим радом 
наставе традицију генерација које су 
своје знање уложиле у то да Електро-
војводина буде баш онаква каква је 
данас.

И у огранцима је Дан Електровојво-
дине обележен радно и свечано. 

А. Ј. Р.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ И
СТО

Р
И

ЈАТ

И радно и свечано
Дан Електровојводине обележен у управи и огранцима доделом јубиларних награда 
запосленима за верност компанији у трајању од 10, 20 и 30 година. Директор Дрштва 
Богдан Лабан је у свом излагању, обраћајући се јубиларцима, рекао да постајемо 
мудри не због тога што се присећамо наше прошлости, већ што постајемо одговорни за 
нашу будућност

ГО
Д

И
Ш

Њ
И

Ц
А

Директор Друштва Богдан Лабан са јубиларцима Управе
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усаглашавање са захтевима стандарда 
jош од 1998. године ISO 9001 Електо-
војводини је обезбедило да најбољу 

светску праксу у управљању предузећем 
угради и у своје пословање. Уведен је сис-
тем базиран на осам основних принципа 
управљања квалитетом, што представља 
чврсте темеље за успешно вођење компа-
није. Применом стандарда ISO 9001 по-
стигнута је добра уређеност и организова-
ност послова, као и боља искоришћеност 
ресурса, што је резултирало подизањем 
ефективности и ефикасности пословних 
процеса. Најважнији ресурс Електровојво-
дине су њени запослени, а њихова заштита 
је императив, посебно са аспекта здравља и 
безбедности на радном месту. Превентив-
ним деловањем смањују се ризици на при-
хватљив ниво. Успостављени систем упра-
вљања безбедношћу и здрављем на раду 
усклађен је са захтевима стандарда OHSSAS 
18001. Такође, доследном применом захтева 
стандарда за управљање заштитом живот-
не средине ISO 14001 обезбеђено је да сви 
негативни утицаји на животну средину од 
стране Електровојводине буду идентифи-
ковани, надгледани и усклађени са закон-
ском регулативом. Сви наведени системи 
управљања обједињени су у јединствени 
интегрисани систем менаџмента, при чему 
је међусобна интеракција три система по-
казала синергетске ефекте. Прва надзорна 
провера којој је присуствовао менаџмент  
CERTOP-а из Будимпеште, њихови сарад-
ници из канцеларија из Србије као и про-
веривачи, одржана је 11. и 12. јуна ове го-
дине.

−  Сертификат који смо добили 2013. 
године потврђује да смо успели да реа-

лизујемо на задовољавајући начин огро-
ман посао који је изискивао много труда 
и залагања. Иза овог сертификата стоје 
сви запослени у Електровојводини, од 
менаџмента до непосредних извршилаца 
који су у домену својих овлашћења и од-
говорности допринели да се имплемен-
тирани интегрисани систем менаџмента 
примењује и стално унапређује и то ће, 
надамо се, и ове године успешно демон-
стрирати проверавачком тиму сертифи-
кационе куће CERTOP. Добијени серти-
фикат за Електровојводину представља 
значајну и снажну потврду да пут којим 
иде води ка циљу који је зацртан, а то је 
лидерска позиција у њеној делатности – 
истакао је на уводном састанку дирек-
тор Друштва мр Богдан Лабан.

Законом о енергетици отпочео је 
процес прилагођавања енергетских 

субјеката концепту раздвајања енер-
гетских делатности. Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ основа-
ло је ПД „ЕПС Снабдевање“ у складу 
с одредбама Закона о енергетици, по-
штујући Уговор о Енергетској заједни-
ци jугоисточне Европе и одлуком 
Владе Србије о усвајању Полазних ос-
нова за реорганизацију ЕПС-а. Oсни-
вањем „ЕПС Снабдевање“ раздвојили 
су се послови снабдевања и дистри-
буције електричне енергије. ПД Елек-
тровојводина послује као један од пет 
оператора дистрибутивног система. С 
обзиром на то да су међусобни одно-
си између „ЕПС Снабдевања“ и Елек-
тровојводине дефинисани Уговором 
о пружању услуга, пословне проце-
дуре су претрпеле одређене измене у 
пољу одговорности, иницирања самих 
послова, извештавања и документа-
ције јер Електровојводина више није 
снабдевач, већ је одговорна само за 
исправност очитаних стања на броји-
лима, док све остале послове обавља 
на основу Уговора и захтева „ЕПС 
Снабдевања“. У складу са тим Елек-
тровојводину очекује велики посао 
прилагођавања и мењања процедура 
Система квалитета усаглашавања са 
новонасталом ситуацијом у складу са 
Законом о енергетици. 

А. Ж.

ИЗВРШЕНА ПРВА НАДЗОРНА ПРОВЕРА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА
К
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Електровојводина показала и доказала да запослени захтеве Интегрисаног 
менаџмент система свакодневно спроводе у дело

Успешно потврђен Сертификат

Уводни састанак надзорне провере Интегрисаног менаџмент система 

l Честитке генералног директора CERTOP-A електровојводини

По извршеној надзорној провери, генерални директор Certop-a Шандор Тибор, упутио 
је директору Друштва мр Богдану Лабану писмо у ком честита на успешној одбрани 
Интегрисаног менаџмент система. Између осталог, он наводи да је интернационални 
тим проверавача, оценио да је опредељеност руководства Електровојводине као и 
њихов допринос који пружају функционисању Интегрисаног система менаџмента 
на највишем нивоу. Обученост запослених је, такође, врло висока и провером су 
доказали да захтеве Интегрисаног менаџмент система свакодневно спроводе у 
дело.
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Реализација Плана набавки стра-
тешког материјала, опреме и ра-
дова неопходних за остваривање 

Плана инвестиција огранака у 2014. го-
дини, била је једна од тема коју су на са-
станку одржаном 22. маја разматрали 
руководиоци функција инвестиција у 
Огранку ЕД „Сомбор“.

Анализирајући пресек реализације 
уговора за извођење електромонтаж-
них радова, констатовано је да је нај-
критичнија ситуација у огранку ЕД 
„Нови Сад“.

Предложен је низ мера и активности 
чија ће реализација делимично ублажи-
ти тренутну ситуацију.

Када је, реч о стању магацина не-
достају енергетски трансформатори 
20/0,4кV и средњенапонски каблови. 
Покренуте јавне набавке за трансфор-
маторе и материјал за производњу СТС 
и растављаче су тренутно заустављене 
због жалби упућених Комисији за  заш-
титу права добављача. Такође се про-
веравају набавке за средњенапонске 
каблове и нисконапонски СКС. У при-

преми је јавна набавка средњенапон-
ских блокова а у току је и уговарање 
средстава за личну заштиту чија се ис-
порука очекује половином ове године. 
Уз то следи испорука трафо уља а пла-
нирано је и потписивање Уговора за ре-
конструкцију система противпожарне 

заштите  за пословну зграду Електро-
војводине.

Реализација Плана инвестиција боља 
је него у истом периоду прошле годи-
не, речено је на седници. У првом тро-
месечју ове 2014–те утрошено је 18 од-
сто планираних сопствених средстава 
и 14 процената планираних средстава 
трећих лица. Може се констатовати да 
је остваривање Плана набавки основ-
них средстава изузетно високо.Усле-
дили су, потом, кумулативни месечни 
извештаји огранака за прва три месе-
ца ове године и између осталог утврђе-
но да је ниво пројектованих електрое-
нергетских објеката задовољавајући уз 
констатацију да би требало да се реали-
зује планирана динамика.

На крају састанка закључено је да се 
хитно мора проценити штета настала 
поплавом која нас је задесила и која се 
оквирно процењује на око 500 милиона 
евра. Ово, међутим, није коначан би-
ланс имајући у виду да ће се на конзум-
ном подручју ЕД  „Сремска Митрови-
ца“ тек утврђивати коначне штете.

М. Ј.

 

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

набавка стратешког материјала, опреме и радова неопходних за реализацију 
Плана инвестиција Електровојводине значајно касни чиме је озбиљно угрожена 
реализација планираних инвестиција, истакнуто на састанку. неопходна хитна 
процена штете настале услед разорних поплава у електроенергетском систему ЕВ

Реализација Плана инвестиција и 
Плана набавки

Састанак руководилаца функција инвестиција у ЕД „Сомбор“
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Република Србија је, према страте-
гији развоја енергетике у обавези 
да до 2020. године обезбеди 27 од-

сто учешћа обновљивих извора енер-
гије. Ова смерница проистиче из Трећег 
енергетског пакета Европске уније који 
је наша држава обавезна да имплемен-
тира у своје прописе а што је републич-
ка Скупштина ратификовала кроз Уго-
вор о оснивању енергетске заједнице 
још 2006. године.

 - Имајући у виду чињеницу да је 
учешће енергије произведене из хидро-
потенцијала и биомасе у 2010. години 
у финалној потрошњи било 13,4% и да 
је учешће осталих обновљивих извора 
занемарљиво, јасно је да је тако поста-
вљени циљ веома амбициозан. Да би 
он био достигнут, Законом о енергети-
ци је уведен скуп подстицајних мера, 
међу којима је и обавеза јавног снабде-
вача да откупи електричну енергију од 
повлашћених произвођача по такозва-
ној „Feedin“ тарифи. Тако су се створи-
ли услови да велики број заинтересова-
них инвеститора крене у реализацију 
својих идеја – објашњава Обренко Чо-

лић, руководилац Сектора енергетике у 
Дирекцији за планирање и инвестиције 
у Управи Друштва. 

- Међутим, далеко је динамичнија си-
туација када су у питању електране ма-
лих снага које се могу прикључити на 
дистрибутивни систем. Независно од 
тога која снага је у питању, неопходан 
почетни корак је да се заинтересована 
странка најпре обрати Електровојводи-
ни ради утврђивања могућности за при-
кључење на жељеној локацији. Стран-
ке у првом обраћању немају разрађене 
баш све елементе замишљеног пројекта, 
нити имају јасну слику шта је све неоп-
ходно  да би се идеја материјализовала. 
Зато у Служби за дефинисање услова 
прикључења у Управи Друштва постоје 
обрасци захтева које заинтересовани 
треба да попуни и достави надлежном 
огранку или директно наведеној служ-
би – каже Чолић.

Оно што представља проблем прили-
ком подношења захтева је неискуство 
странке у вођењу оваквих пројеката а 
заинтересовани се и поред тога не од-
лучују на ангажовање стручних кон-

султаната. Стим у вези Обренко Чолић 
указује да је Електровојводина спремна 
да омогући брзо издавање траженог до-
кумента до којег се долази за мање од 15 
дана од тренутка уплате трошкова пре-
ма предрачуну.

- Електровојводина је само један од 
неколико степеника које треба проћи 
да би се испоштовали сви законски про-
писи. Много времена је потребнода се 
добије неопходна документација од на-
длежног општинског органа, чак и у слу-
чају да није потребно прибавити грађе-
винску дозволу, него само решење о 
одобравању извођења радова. Свакако 
најдужа и најкомпликованија процеду-
ра исходовања грађевинске дозволе је за 
ветроелектране, пошто су то објекти за 
које се документација добија од надлеж-
ног покрајинског Секретаријата. Такође, 
за веће електране снаге преко 1MW, 
странка треба да се обрати и Агенцији 
за енергетику Републике Србије, као и 
Министарству надлежном за послове 
енергетике због прописаних лиценци и 
дозвола. Стога се припремне активности 
продуже на неколико година, док се сама 
градња обично оконча у веома кратком 
року. Ипак, све наведено упућује на 
закључак да би време припреме могло да 
буде и краће да у Србији постоје компе-
тентне консултантске куће које се баве 
реализацијом оваквих пројеката и које 
имају довољно искуства у томе – указује 
Обренко Чолић.

Када је, пак, реч о Војводини, у по-
следње четири године Електровојво-
дина је за прикључење преко 100 раз-
личитих електрана издала више од 
три стотине мишљења, услова и одо-
брења како налаже закон. Највише ус-
лова, чак 48 издато је за мале соларне 
електране снаге од 5 до 30 кW. Највећу 
појединачну снагу имају ветроелектра-
не које ће на само пет локација имати 
укупну снагу од 41,5 МW. Поред тога 
у скоријој будућности очекује се да ће 
у погону бити приличан број електра-
на снаке око 1 МW, пре свега соларних 
и биогасних као и когенеративних по-
стројења.

М. Ј.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРАНА НА ЕЕС ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

у Војводини постоје погодности за производњу електричне енергије из готово свих 
извора за које је до сада развијена исплатива технологија. у Електровојводини су 
издати услови за прикључење 103 различите електране укупне снаге од 85 МW

Енергија из обновљивих извора
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Електродистрибуција „Панчево“ 
успешно је реализовала инвести-
ције за протеклу 2013. годину, на 

основу чега је сачињен план за наред-
не месеце. Израђена је техничка доку-
ментација за нове објекте а радови на 
онима који су започети прошле године 
приводе се крају. 

- Израчунали смо да је до почетка 
маја за инвестирање у ЕЕО утроше-
но 16 милиона динара или 35 одсто од 
сопствених средстава намењених у ове 
сврхе. Сматрамо да је реализација за-
довољавајућа али процењујемо да ће 
нам бити потребно још новца за та-
козване капиталне инвестиције - ула-
гања у веће електроенергетске објекте 
као што је изградња два далековода у 
дужини од 20 км. Мислим пре све-
га на далековод за Вршачке Ритове и 
за Шушару. До сада је завршена из-
градња далековода Велико Средиште 
– Мали Жам у дужини од 3,5 км, из-
грађен КТС Дечанска 2, реконструис-
ана улица Милке Марковић у Панчеву 
као и нисконапонска мрежа у насељу 
Кудељарски насип у нашем граду али 
и у Дебељачи, Малом Баваништу, Ја-
бланки, Сочици и Месићу – објашњава 
извршни директор та технички систем 
у овом Огранку, Зоран Кајан.

План је да се у наредна три месеца 
оконча изградња МБТС „Велико Сре-
диште 4“, КТС „Општина“ у Вршцу као 
и МБТС „Никите Толстоја“, СТС „Опо-
во 18“, МБТС „Старчево 18“ а настојаће 
и да реконструишу НН мрежу у Скро-
бари,  Јабучком путу, Банатском Брес-
товцу и Добрици. Уз то реализују се и 
пројекти на прикључењу значајних ин-
дустријских објеката у највећој радној 
зони у Србији коју чини Технолошки 
парк у Вршцу тако да се види оправда-
ност улагања у ТС 110/20 kV „Вршац 1“ 
која је недавно реконструисана. Поред 
тога ЕД „Панчево“ је потписало уго-
вор о заједничкој изградњи ЕЕО у рад-

ној зони у блоку 119 у Ковину са том 
Општином.

Када је реч о одржавању, ови послови 
подразумевају ревизију и ремонте чија 
је реализација до данас задовољавајућа. 
Ово је важно стога што су на конзумном 
подручју Панчева у неколико наврата 
имали тешкоћа у ангажовању екипа на 
терену због неповољног времена, што 
је за последицу имало одлагање редов-
ног посла. Новчана средства предвиђе-
на за ову врсту активности су знатна па 
све зависи од добре организације самог 
процеса рада. Тако се од значајних по-
слова издваја замена изолације на да-
леководима 35 кV за ТС Старчево и ДВ 
Дебељача-Јабука, далеководима 20 кV 
за Ковин и Падину и на мешовитим во-
довима у Качареву, Баваништу, Банат-
ском Новом Селу, Алибунару, Долову, 
Падини и Црепаји. Предвиђена је за-
мена расклопне опреме у МБТС и СТС 
што ће значајно повећати поузданост 
напајања корисника система.

За ЕД „Панчево“ се може рећи да је 
током прошле године успела да смањи 
губитке у испоруци ЕЕ, али то није било 
у мери у којој је предвиђено. 

 - Зато је ове године направљен 
нови Акциони план у којем је за-

дато да овај Огранак смањи губит-
ке за 0,60 одсто и до сада, а гово-
рим о подацима за прва три месеца 
ове године, то смањење износи 1,45 
процената. Велики проблем, међу-
тим, представља недостатак броји-
ла, јер је за око 40 одсто њих ис-
текла овера важности а има доста 
бројила старијих од 40 година, као и 
оних четвороцифрених. Још нисмо 
пронашли одговарајућа средства за 
спречавање крађе крадљиваца елек-
тричне енергије што се огледа у по-
стављању дивљих мрежа које скида-
мо али то траје само један дан, или 
нас власници објеката не пуштају 
да извршимо контроле мерног мес-
та где постоји сумња у неовлашћену 
потрошњу- каже Кајан.

И још један податак, када је реч 
о пословању панчевачког Огранка. 
Недостаје електромонтерски кадар 
и то десет људи који би обављали 
овај важан посао. Имајући у виду да 
ће током следеће године у пензију 
отићи још толико искусних монте-
ра, вођа екипа, може се рећи да ова 
чињеница ЕД „Панчево“ доводи у 
незавидан положај.

М. Ј.

ЕД „ ПАНЧЕВО“ УСПЕШНА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИЈА

Све оно што су планирали да уложе у изградњу електроенергетских објеката током ове 
године остварује се на основу насловног списка сачињеног крајем 2013. године као и 
одобрених средстава за ту намену. Приоритет је смањење губитака али и запошљавање 
електромонтерског кадра

Инвестиције и ремонти у првом 
плану
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Електровојводина је као један од 
приоритета своје пословне поли-
тике последњих година, поста-

вила смањење нетехничких губитака, 
односно откривање неовлашћене потро-
шње електричне енергије. Ради побољ-

шања рада на контроли мерног места, 
утврђивања и процесуирања крадљива-
ца  неовлашћене потрошње електричне 
енергије, а све у циљу смањења нелегал-
ног коришћења електричне енергије, 
почетком фебруара 2011. године у ЕД 

„Нови Сад“, формиран је посебан тим, 
тзв. „ПИЛОТ“ екипа. 

Посебан тим који сачињава десет кон-
тролора и неколико радника техничке 
и економске струке, одлучни су да не-
овлашћеној потрошњи електричне 
енергије стану на пут. Искусна екипа у 
мобилном стању је 24 сата, седам дана у 
недељи и ради према Правилнику за от-
кривање и процесуирање неовлашћене 
потрошње електричне енергије којим 
су утврђени поступци, процедуре, на-
длежност и одговорност свих учесника 
ангажованих на сузбијању неовлашће-
не потрошње електричне енергије.

- Неовлашћена потрошња је велик 
друштвени проблем који директно уг-
рожава цео електроенергетски систем 
и сам квалитет испоруке електричне 
енергије. Наши савесни купци су ти 
који су најугроженији у комплетном 
систему, јер они трпе највећу штету. 
Из тих разлога је и формиран посебан 
тим за откривање неовлашћене потро-
шње. Тим је формиран од искусних, са-
весних, одговорних и креативних људи. 
Екипу чине најбољи радници са стано-
вишта струке и лојалности компанији, 
што су два основна фактора за реали-
зацију овог веома одговорног посла. Не 
умањујући вредност и заслуге чланова 
тима који нису ангажовани на терену, 
највећу заслугу за изузетне резулта-
те овог тима ипак морамо приписати 
контролорима чији је основни задатак 
утврђивање неовлашћене потрошње 
електричне енергије, при чему су нере-
тко изложени разним непријатности-
ма. Пре свега мислим на псовке, пре-
тње, а понекад и физичке нападе лица 
код којег је утврђено неовлашћено ко-
ришћење електричне енергије . Истакао 

„ПИЛОТ“ ТИМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРАЂЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЕД „ НОВИ САД“

Спречити неовлашћену 
потрошњу
Борба против неовлашћене потрошње електричне енергије је задатак општег 
друштвеног значаја. Захваљујући деловању „ПИЛОТ“ тима на подручју Огранка ЕД 
„нови Сад“ смањује се број купаца који неовлашћено користе електричну енергију 
и подиже кредибилност Електровојводине. на основу  436 случајева неовлашћене 
потрошње електричне енергије за прва четири месеца 2014. године, обрачуната 
енергија износи 3.824.052 kWh што чини око 39,5 милиона динара обрачунате 
вредности енергије



БРОЈ 493   Јун 2014 19 

бих и њихову сналажљивост у том не-
хуманом послу. Ти несавесни корисни-
ци су све опрезнији, методе крађа су 
све разноврсније па их је теже утврди-
ти -  рекао нам је Миодраг Фрич, коор-
динатор контролне службе у ЕД „Нови 
Сад“.

Постоје разни начини за неовлашће-
но коришћење електричне енергије. 
Најчешћи су: коришћење електричне 
енергије самовласним прикључењем 
електроенергетске инсталације обје-
кта на електроенергетску мрежу, ко-
ришћење електричне  енергије без мер-
ног уређаја или мимо мерног уређаја, 
коришћење електричне енергије пре-
ко мерног уређаја на коме је од стра-
не корисника онемогућено правилно 
регистровање електричне енергије и у 
ту сврху се највише користе магнети, 
„филмови“ или ПВЦ траке, као и тзв. 
вртилице, уређаји за враћање утрошка 
електричне енергије

Један од битнијих задатака је обезбе-
дити сву неопходну документацију са 
непобитним чињеницама о злоупотре-
бама утврђеним на мерном месту код 
корисника, како би се процедура от-
кривања и процесуирања неовлашће-
не потрошње спровела на квалитетнији 
начин, а самим тим и повећала сигур-
ност свих учесника тима за сузбијање 
нелегалне потрошње електричне енер-
гије.  

- Несавесни корисници на разне на-
чине неовлашћено троше електричну 
енергију. Информације да неки купац 
троши неовлашћено електричну енер-
гију долазе из разних извора: на основу 
анализе утрошака електричне енергије 
у претходном периоду, прикупљених 
информација путем контроле мерних 
места, на основу анонимних пријава 
из Kontakt-centra, затим на основу пре-

тпоставки наших искусних колега итд. 
Наш задатак је да на основу сазнања от-
кријемо купце који неовлашћено тро-
ше електричну енергију и да их у томе 
даље спречимо. Тако смо нпр. 10. јуна 
извршили контролу на основу дојаве 
грађана на територији Новог Сада, на 
Телепу где смо утврдили неовлашћену 
потрошњу електричне енергије без ме-
рења. Након извесног времена, добили 
смо дојаву од наших колега о могућој 
неовлашћеној потрошњи у Сремској 
Каменици. Наиме утврђено је да је не-
савесни купац користио неовлашће-
но електричну енергију преко две фазе 
мимо мерења. Несавесног купца смо 
упознали са затеченим стањем, сачи-
нили записник, обуставили даљу испо-

руку електричне енергије уз демонтажу 
бројила и упутили у ЕД „Нови Сад“ – 
рекао нам је Миленко Црнић, контро-
лор тима за сузбијање неовлашћене 
потрошње. 

До добрих резулата екипа за суз-
бијање неовлашћене потрошње елек-
тричне енергије дошла је тимским, 
планским и упорним радом. Контроле 
мерних места, пажљиво вођен и надзи-
ран специјални тим који је формиран 
за те послове и чије активности дају ре-
зултата, довело је Електровојводину на 
водећу позицију када се води борба за 
смањење броја неовлашћене потрошње 
а самим тим и свих нетехничких губи-
така.

А. Жи.

l Упоредни подаци за неовлашћенУ потрошњУ електричне 
енергије

Кумулативни губици на конзумном подручју ЕД „ Нови Сад“ до краја  априла 2014. 
године су 13,07%  што је  мање за 1,26% у односу на исти период прошле године када 
су износили 14,33%.

Број утврђених неовлашћених потрошњи на мерним местима у 2013. години за прва 
четири месеца износи 520, а за исти период ове године 436 случајева. 

Обрачуната енергија за мерна места где је утврђено да је електрична енергија 
коришћена неовлашћено у првих четири месеца 2013. године износи 5.039.882 
киловат часова, а за исти период 2014. године  обрачунато је 3.824.052 киловат 
часова неовлашћено потрошене електричне енергије.

Обрачуната вредност енергије која је коришћена нелегално у првих четири месеца 
2013. године износи  40.232.819 динара,  а за исти период 2014. године  обрачунато 
је 39.458.104 динара.

М. Ш.
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Електрична енергија може да буде из-
вор опасности уколико се рад одвија 
на небезбедан начин. У Електро-

војводини су дефинисана правила којим 
је продор напона на место извођења ра-
дова елиминисан. Пре почетка рада у 
безнапонском стању спроводе се мере 
осигурања места рада, применом 5 “злат-
них правила“ по утврђеном редоследу:  
искључење (видљив прекид), спречавање 
случајног поновног укључења,   утврђи-
вање безнапонског стања,  уземљавање 
и кратко спајање,  ограђивање од дело-
ва под напоном. Поред примене одгова-
рајућих правила приликом извођења ра-
дова, неопходно је да запослени користе 
заштитна средства и опрему. 

 - Опрема за утврђивање безнапонског 
стања су индикатори напона. Примена 
индикатора напона је неопходно заштит-
но средство за безбедан рад у обезбеђењу 
запослених који изводе радове на елек-
троенергетским објектима. Овај део оп-
реме служи да се утврди напонско стање 
на делу ЕЕО на коме се обављају радови. 
Због изузетне важности ове опреме, по-

себна пажња се посвећује исправности 
и безбедној употреби, јер приликом ко-
ришћења могу доћи у контакт са делови-
ма електроенергетске опреме која је под 
напоном приликом извођења радова. Ви-
соконапонски индикатори се периодич-
но контролишу од стране овлашћених 
контролних тела, док се исправност оп-
реме свакодневно контролише од стра-
не лица које рукује том опремом. Руко-
ваоци овом опремом се морају уверити 
у исправност опреме пре сваке употребе. 
Када се посумња на исправност индика-
тора напона, због физичких оштећења 
или функционалне неисправности, таква 
опрема се не сме користити како се не би 
угрозила безбедност руковаоца индика-
тора напона – рекао нам је мр Бранислав 
Орешковић, шеф Службе за безбедност и 
здравље на раду.

Приликом периодичне обуке у Нас-
тавно-образовном центру НОРЦЕВ, по-
себна пажња  се посвећује правилном на-
чину употребе ове опреме. 

Присуствовали смо примени индика-
тора напона у ТС 35/10 kV  „ Телеп“ изво-

да 10 kV, где се обављао ремонт електро-
енергетске опреме. Радове су обављали 
запослени Службе мерења и заштите и 
имали су задатак да изврше погонско 
испитивање мерно заштитних уређаја 
електронских кола команди и сигнали-
зације на траформаторском пољу. 

- Посао монтера је такав да мо-
рамо посебно водити рачуна о без-
бедности и заштити на раду при из-
вршавању одговорних и сложених 
послова.  Већ при доласку на место 
рада, морамо проверити (без) напон-
ско стање – тачка 3. „златних прави-
ла“. Потом сагледавамо који елемен-
ти постројења тј. мреже, који су под 
напоном, треба да буду доведени у 
безнапонско стање. За проверу без-
напонског стања користимо индика-
тор напона. Овај део заштитне опре-
ме опремљен је визуелном и звучном 
сигнализацијом, која индикује сиг-
нал напонског стања на месту ис-
питивања у циљу што већег степе-
на безбедности запослених. Ова 
опрема се користи у спољашњим и 
унутрашњим просторима ЕЕО. Не-
посредно пре његове употребе тре-
ба проверити исправност. Контролу 
исправности овог високонапонског 
индикатора од 5 – 40 kV ради потпу-
не сигурности, најбоље испитати на 
местима под напоном. Након прове-
ре исправности, индикатор држимо 
заштитним рукавицама у ставу лица 
спремног на одступање и потом гла-
вом индикатора додирнемо електро-
енергетску опрему коју проверава-
мо. Уколико нема појаве звучног или 
светлосног сигнала знамо да је обје-
кат у безнапонском стању. Веома је 
важно утврдити безнапонско стање 
пре уземљења и кратког спајања на 
свим местима електроенргетског 
објекта који се уземљава. Поста-
вљање опреме за кратко спајање је 
дозвољено једино у безнапонском 
стању – објаснио нам је Горан Вајда, 
техничар у Служби мерења и зашти-
те, у Сектору за експлоатацију у ЕД 
„Нови Сад“. 

А. Жи.

УТВРЂИВАЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА ПРИ РАДУ НА ЕЕ ОБЈЕКТИМА

Како би се омогућило постављање уземљења на ЕЕО, примењује се индикатор 
напона, део заштитне опреме за утврђивање безнапонског стања, а неопходан за 
безбедно обављање радова

Употреба индикатора напона

Утврђивање безнапонског стања за безбедан рад
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Јавно предузеће Електропривреда 
Србије у сарадњи са Министарством 
енергетике, реализовало је акцију 

обављања стучне праксе за студенте за-
вршних година основних академских и 
мастер студија током лета, у трајању од 
три месеца. Пракса студената организује 
се на основу уговора Универзитета у Бе-
ограду и ЕПС – а. Пријем 98 високооб-
разованих студената за 78 позиција ор-
ганизован је на више локација у Србији, 
где се налазе управе, огранци, погони и 
копови привредних друштава ЕПС – а. 
Сваки полазник стручног усавршавања 
овог типа имаће непосредно одређеног 
ментора уз чију подршку ће обавља-
ти задатке током предвиђеног трајања 
праксе од три месеца.

У реализацији програма практичне 
наставе и стручне праксе, са посло-
вањем и активностима Електровојво-
дине имаће прилику да се упозна 14 
студената и то на следећим позиција-
ма: четири инжењера стицаће знања 
у Центру за информатику и телекому-
никације, један у Дирекцији за плани-
рање и инвестиције, двоје у Дирекцији 
за управљање, двоје у Дирекцији за еко-
номско финансијске послове и остали у 
Огранцима, један у ЕД „Нови Сад”, је-
дан у ЕД „Суботица”, двоје у ЕД „Рума 
и  два студента праксу ће стицати у ЕД 
„Панчево”. 

Почетком јуна, одабраним студенти-
ма уприличен је пријем у Електровојво-
дини, где им је др Петар Загорчић, за-
меник директора Друштва, пожелео 
добродошлицу, а затим их упознао са 
начином пословања уређеног система 
као што је Електровојводина. – Нама ће 
бити велика част да се млади таленти 
усавршавају и стекну прва практична 
знања баш у Електровојводини, која је 
лидер на енергетском тржишту Србије. 
У процесу стручне праксе, примарни 
циљ ће вам бити да знања и вештине 
које сте стекли на факултетима, оплеме-
ните и обогатите, да стечена теоријска 
знања повежете са реалним организа-

ционим амбијентом у којем обаваљате 
праксу и постанете носилац неког но-
вог развоја система. Знање и вештине 
током тромесечне праксе биће вам ко-
рисно како бисте професионални рад 
базирали управо на ономе што стекне-
те у Електровојводини – рекао је др Пе-
тар Загорчић. 

Затим се најбољим студентима обра-
тио Срето Палалић, директор извршне 
функције за технички систем, који им 
је рекао да су заслужили праксу у ком-
панији која великим корацима иде ка 
лидерима у електродистибутивној де-
латности и која ће им помоћи да лак-
ше усмеравају своје каријере у будућ-
ности. - На конзумном подручју које 
покрива 21 506 км2,  има 930 633 ко-
рисника система,  налази се 61 тра-
фостаница 110/20кV и 75 110/35 kV у 
седам огранака. 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 смо оријентисани на функцију 
Оператора дистрибутивног система - 
нагласио је  Срето Палалић.

Директор Дирекције за упра-
вљање, Павел Зима говорио је 

студентима о начину рада и уп-
рављању електродистрибутивним 
системом, а такође их је упознао 
и са функционисањем Диспечер-
ског центра Електровојводине. 
- Изградња, одржавање и упра-
вљање дистрибутивним системом 
као и испорука електричне енер-
гије је основна енергетска делат-
ност Електровојводине. На по-
бољшање квалитета испоруке ЕЕ, 
утиче се добрим планирањем, 
квалитетним ремонтима свих на-
понских нивоа, професионалним 
извршењем задатака, применом 
свих мера безбедности. Електро-
војводина  представља и друштве-
но одговорну компанију,која је 
за пример и другим привредним 
друштвима – истакао је Павел 
Зима.

Након упознавања, студенти су 
потписали уговоре. Током струч-
не праксе оспособиће се за пре-
познавање самосталног решавања 
практичних задатака из скоро 
свих ужих научних области и кре-
ативно приступати у решавању 
практичних проблема.

А. Жи.

Млади високообразовани кадрови добили шансу за усавршавањем и стручном праксом 
у трајању од три месеца

Студенти на пракси
и у Електровојводини

ПРАКСА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ ЗА 100 СТУДЕНАТА

Студенти у Диспечерском центру
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Становницима Јамене и даље је по-
требна помоћ у рашчишћавању и 
реновирању кућа руинираних на-

кон разорног поплавног таласа у мају. 
На позив житеља овог села али и пред-
ставника локалне самоуправе за додат-
ном радном снагом у обављању овог за-
хтевног посла, одазвали су се запослени 
у Електровојводини. Иницијатор хума-
нитарне акције је Секција за екологију и 
спортски риболов и Одбор за спорт СО 
„Електровојводина“.

У суботу 21. јуна са житељима Јаме-
не хуманост и солидарност показало је 
преко 80 запослених, чланова синдика-
та, међу којима су већином монтери због 
природе посла који обављају. У оштеће-
ним кућама обијали су малтер са зидо-
ва, одвозили шут и проверавали електро 
инсталацију у сваком објекту појединач-
но. Са собом су понели сву неопходну 
опрему за рад. У овој хуманој акцији по-
казали су велику солидарност и одлуч-
ност.

М. Ш.

ПОМОЋ ЖИТЕЉИМА ЈАМЕНЕ НА СРЕЂИВАЊУ ОБЈЕКАТА 

Запослени у Електровојводини посебно из редова монтера, одазвали се за помоћ 
у рашчишћавању и реновирању кућа житеља Јамене. Око 80 чланова Синдикалне 
организације, 21. јуна, учествовало у овој хуманитарној акцији 

Солидарност је суштина 
постојања

l ЧЕСТИТКА ЗАПОСЛЕНИМА 

Поводом обележавања 56-те годишњице постојања ПД Електровојводина, 
запосленима je честитке упутио председник Синдикалне организације ЕВ, Владимир 
Плавшић:

 - Свим члановима Синдикалне организације Електровојводине честитам Дан  фирме 
са жељом да  и следећих година сви заједно будемо део најзначајније и најбоље 
компаније у земљи. Добри резултати које смо остварили су понајвише   дело људи 
– радника Електровојводине и зато тај ресурс мора по сваку цену да буде сачуван  у 
будућности. Посебно честитке упућујем ‘’јубиларцима’’  и захваљујем им се на свим  
годинама које су посветили раду у нашем Друштву.
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упознавање са директором Елек-
тровојводине мр Богданом Лаба-
ном било је и прилика да чланови 

Извршног одбора Гранске организације 
пензионисаних радника саопште шта су 
све чинили и шта имају у плану након 
уласка у трећу деценију постојања. Оно 
што је евидентно је бројност чланства 
које тренутно чини око 1 400 пензионе-
ра. Организовани по подружницама и 
пословницама у својим седиштима сва-
кодневно су у контакту са „централом“.

- За наше године јако је важно да се 
дружимо и подстичемо оптимизам, нис-
мо пасивни, иницирамо различите про-
граме и интензивно учествујемо у број-
ним активностима. Позната је наша 
хуманитарна акција под називом „Знам 
да постојиш“ којом смо обухватили 
одрасле особе са посебним потребама, 
децу којој су помоћ и подршка неопход-
ни. Изградили смо фонтане у дворишту 
Дома за стара лица на Новом насељу у 
Новом Саду и у Чуругу испред Болни-
це за болеснике са посебним потребама, 
поклонили пакетиће малишанима обо-
лелим од тешких болести у Родитељској 
кући у Петроварадину и то је само део 
онога што смо остварили – објаснила је 
Косана Марков, председница Гранског 
удружења пензионера Електровојводи-
не додавши и да су сакупили око 400 000 
динара од чијег дела су купљена хигијен-

ска средства и друго што је неопходно за 
домаћинство и то су наменили житељи-
ма поплављене Јамене. Половина сред-
става биће упућена за реконструкцију 
Дома за старе у Обреновцу.

Изразивши задовољство што је 
упознао представнике Гранске органи-
зације пензионера Електровојводине, 
директор Друштва мр Богдан Лабан се 
захвалио  у име менаџмента ЕВ на чијем 
је челу на добродошлици.

- Електровојводина је јак и стабилан 
систем и надамо се да ће и даље оста-

ти најпрофитабилније предузеће у по-
словању у оквиру Електропривреде Ср-
бије. Већину људи већ познајем јер сам 
са њима сарађивао дуги низ година ра-
дећи и као директор ЕД „Суботица“.  
Од нас очекујте максималну подршку 
у свим вашим активностима, посебно 
оним хуманитарним као што је помоћ 
коју сте припремили за становнике Ја-
мене и Обреновца. Сви морамо да дамо 
допринос колико је у нашој моћи да по-
могнемо људима погођеним поплавама 
а ви сте прави пример за то. Биће ми 
задовољство да посетим и неке ваше 
догађаје да се дружимо и неформално 
разговарамо – рекао је директор Елек-
тровојводине.

Сусрет са директором Друштва 
настављен је сећањима најстаријег ко-
леге, Милована Стеванчевића, инжење-
ра у пензији који је једно време био на 
челу ЕД „Нови Сад“. Евоцирајући вре-
ме када је Електровојводина имала соп-
ствену производњу електричне енергије 
истакао је посвећеност свих запосле-
них радним задацима чиме су створе-
ни стандарди који су Друштво довели 
у позицију водећег у пословању у чита-
вом систему електропривреде. 

М. Ј.

СУСРЕТ ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА СА ДИРЕКТОРОМ ДРУШТВА

Представници Гранске организације пензионисаних радника Електровокводине 
организовали сусрет са мр Богданом Лабаном, директором Друштва. Поред 
редовних активности овог удружења разговарало се о хуманитарном раду и 
предстојећим акцијама за шта су добили пуну подршку пословодства ЕВ

Постојаћемо док има људи
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Председница Косана Марков са директором Богданом Лабаном

l Пријатељство на Поклон

Гранска организација пензионисаних радника ЕВ сакупила је помоћ у новцу, хигијенским 
средствима и другим артиклима неопходних за домаћинство, за поплављене у Јамени. 
Шездесет таквих пакета однело је тридесетак пензионера а своје утиске након посете, 
пренела нам је председница  Удружења пензионера, Косана Марков.

 - Очекивали смо разочаране, уплашене људе који суочени са опустошеним њивама 
и урушеним кућама гледају у небо и пут очекујући помоћ добрих људи. А затекли смо 
мештане који обављају свакодневне послове. Прозори на већини кућа су отворени, 
виде се влажни зидови и отпале фасаде. Гомиле шута у двориштима полако се односе 
а испред кућа је наслаган влагом начет намештај. Њиве као да су посуте пепелом, 
то је исушени муљ. Земљу ће полако обнављати јер су навикли да је негују онако 
како су вековима навикли, од ње живе и њена плодност ће се вратити. Само је за све 
потребно време. 




