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Електровојводина наставља са реализацијом 
својих пословних активности пре свега, поузданом 
и квалитетном испоруком електричне енергије 
купцима, затим, позитивним пословањем, високим 
степеном реализације ремоната, пажљивим и план-
ским улагањем у инвестирање нових електроенер-
гетских објеката, борбом против крађа електричне 
енергије и уништавања електроенергетске опреме, 
смањењем губитака али и сталном бригом за без-
бедност и заштиту запослених. У току су и интен-
зивни радови на реализацији плана овогодишњих 
ремоната. У том смислу се ангажују сви расположи-
ви људски и технички ресурси. Ремонти се и раде 
да се провере сви елементи система и њихов рад 
доведе у исправно стање, да се неки делови који су 
битни замене како би систем био сигуран, да би се 
побољшали коефицијенти поузданости, посебно за 
наредну зиму.

С обзиром на чињеницу да је прво полугодиште 
иза нас, ово је и време кад се своде резлтати који 
би свакако били показатељ укупног пословања на 
крају године.  Са друге стране, и запослени у Елек-
тровојводини свесни су одговорности за извр-
шавање постављених циљева, јер од њих зависи 
сигурност комплетног система који почива на тех-
ници али пре свега на људском фактору. Зато про-
мена односа према извршавању радних обавеза 
као и већа одговорност у извршавању радних зада-
така представљају основне приоритете у реализо-
вању пословне политике у наредном периоду.

Јесте време годишњих одмора још увек, али нема 
предаха у борби за сваки испоручени киловат који 
представља сваког појединца у систему Електро-
војводине и Електровојводину у систему ЕПС-а. 

Ово је крај само првог полувремена. Утакмица се 
наставља.

М. Ш.

Почетак другог 
полувремена
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Влада Србије уСВојила измене оСниВачких аката приВредних друштаВа из СаСтаВа јп епС-а

Влада Републике Србије је на сед-
ници одржаној последњег дана 
јула дала сагласност на одлуке о 

изменама и допунама оснивачких ака-
та зависних привредних друштава у ок-
виру Електропривреде Србије. Измене 
оснивачких аката ПД први су корак у 
корпоративизацији ЕПС-а, која ће омо-
гућити смањење трошкова, ефикасно и 
транспарентно пословање. 

Увођењем јединственог управљања 
и уједначавањем пословних процеса и 
процедура на нивоу система ЕПС-а, на 
чему већ скоро две године инсистира 
Александар Обрадовић, в.д. директора 
ЕПС-а, годишње би требало да се уште-
ди 36 милиона евра. Такође, настан-

ком ЕПС групе многе нерацоналаности 
биће отклоњене и биће омогућено драс-
тично смањење броја директора којих 
сада има око 600. 

Нова оснивачка акта привредних 
друштава препознају ЕПС групу као 
целину и увод су у интеграцију систе-
ма, која ће омогућити управљање свим 
процесима и увођење јединственог уп-
рављања у пословима финансија, пра-
ва, информационих технологија, јавних 
набавки, људских ресурса и односа с 
јавношћу.

По досадашњем начину организо-
вања, који је био неефикасан и нераци-
оналан, ЈП ЕПС није имао овлашћења 
да организује рад унутар зависних при-

вредних друштава и свако зависно пре-
дузеће је било организовано према свом 
оснивачком акту који није препознавао 
ЕПС као целину, већ као скуп незави-
сних привредних субјеката.

Следећи корак је да ЕПС Влади Ср-
бије достави План корпоративизације 
са програмом активности и роковима 
за реорганизацију ЕПС-а и промену 
правне форме у акционарско друштво. 
Тиме ће ЕПС стати уз раме свим мо-
дерним ефикасно организованим и 
профитабилним енергетским компа-
нијама у региону и Европи, каже се у 
саопштењу Послова за односе с јавно-
шћу ЕПС-а. 

Приредио: М. Ш.

Први корак: настанак ЕПС групе
На одлуке о изменама и допунама оснивачких аката зависних привредних 
друштава у оквиру ЕПС-а Влада Србије дала сагласност. То је прва фаза у 
корпоративизацији ЕПС-а. Нова оснивачка акта препознају ЕПС групу као целину и 
омогућиће управљање свим процесима на ефикаснији начин
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Председник општине Апатин др 
Живорад Смиљанић захвалио се 
на учешћу Електровојводине у 

улагању у енергетску инфраструктуру у 
општини, нарочито зато што ће се тиме 
регулисати снабдевање електричном 
енергијом Ромског насеља које годинама 
уназад има проблем са снабдевањем.

– Константним улагањима и плани-
рањем дугорочног развоја електрое-
нергетског система у свим деловима 
Војводине стварају се услови за ефи-
касну испоруку електричне енергије, 
смањење дистрибутивних губитака и 
повећање капацитета снабдевања - ре-
као је директор Електровојводине мр 
Богдан Лабан приликом потписивања 
споразума.

Електровојводина је одувек развија-
ла блиску сарадњу са локалним самоу-
правама кроз улагања у изградњу нео-
пходних електроенергетских објеката. 
Предмет овог Споразума је заједнич-
ко улагање средстава општине Апа-
тин и Електровојводине у изградњу 
електроенергетских објеката на те-

риторији општине Апатин у периоду 
2014-2015. године.

Изградњом значајних објеката ство-
риће се основни предуслови за по-

бољшање снабдевања електричном 
енергијом постојећих и нових купаца 
електричне енергије. Тиме се стварају 
и елементарни предуслови за подсти-
цање инвестиција у постојећим и но-
вим стамбеним и пословним зонама, а 
у оквиру целокупног комуналног оп-
ремања.

Изградњом нових капацитета по-
већаће се могућност снабдевања и 
боље напонске прилике и виши ква-
литет електричне енергије. Циљ је 
свеукупно побољшање живота и рада 
локалног становништва и стварање 
бољих услова за изградњу нових при-
вредних објеката као услов за дола-
зак страних и домаћих инвестиција 
у општину Апатин и отварање нових 
радних места.

Овај Споразум је подлога за дуго-
рочно заједничко планирање и инвес-
тирање у изградњу електроенергет-
ских објеката, а посебним уговорима 
накнадно ће се регулисати конкретна 
улагања.

М. К.

потпиСан Споразум о улаГаЊу СредСтаВа у електроенерГетСке објекте у 2014-2015. а
К
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Стварамо услове за ефикасно 
снабдевање
Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић и директор Електровојводине 
мр Богдан лабан потписали Споразум о заједничком улагању новчаних средстава за 
изградњу електроенергетских објеката на територији општине Апатин у периоду 2014-
2015. године

Директор Електровојводине мр Богдан Лабан и председник Општине Апатин 
др Живорад Смиљанић
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Приоритети у пословању Елек-
тровојводине су максимално ин-
вестирање у електроенергетску 

инфраструктуру, њене нове капаците-
те и унапређење постојећих. Трафоста-
ница 110/35/20 kV „Бечеј“ изграђена је 
1970. године и у ТС је постављен један 
ЕТ 110/35 kV снаге 20 МVА. У октобру 
1980. године трафостаница је дограђе-
на. Изграђено је ново 20 kV разводно 
постројење, постављен је ЕТ 110/20 kV, 
а постојећи ЕТ 110/35 kV је замењен са 
ЕТ снаге 31,5 МVА. Од тада је стање 
у енергетском смислу непромењено. 
Ова трафостаница се користи за снаб-
девање корисника на подручју општи-
не Бечеј. Максимално оптерећење ЕТ 
110/35 kV у последњих неколико годи-
на је на приближно истој вредности од 
око 16 МW. До пред крај 2012. године 
није било већих колебања максимал-
ног оптерећења ЕТ 110/20 kV које има 
вредности око 18 МW. Пред крај 2012. 
године напајање корисника „Сојапро-
теин“ је пребачено на ЕТ 110/20 kV, па 
је тада достигнуто максимално опте-
рећење од 22,44 МW. Иначе „Сојапро-
теин“ уобичајено ради са снагом око 5 
МW, а највише до 7 МW. Са корисником 
„Сојапротеин“ је закључен уговор о суф-
инансирању реконструкције трафоста-
нице 110/35/20 kV „Бечеј“ због неоп-
ходности повећања снаге са садашњих 
5 МW на 15 МW. Сојапротеин је највећа 
фабрика за прераду соје у Србији, а по 
разноврсности и квалитету произво-
да, као и капацитету прераде од 250.000 
тона годишње спада међу најзначајније 
прерађиваче соје и у централној и југо-
источној Европи. Истовремено, једна 
је од малобројних компанија која пре-
рађује искључиво генетски немодифи-
ковано сојино зрно (нон-ГМО), стро-
го контролисаног порекла и квалитета 
што даје додатну вредност целокупном 
асортиману који компанија даље пла-
сира на домаће и инострано тржиште. 
Капацитет прераде је у периоду од 2002. 

до 2012. године удвостручен са 126.000 
тона на 250.000 тона, извоз је увећан за 
девет пута, укупан приход је са 54 ми-
лиона достигао 133 милиона евра, а ис-
коришћеност капацитета је увећана за 
више од  20%. Сојапротеин се данас 
налази на А листи Београдске берзе и 
једна је од укупно четири компаније са 
континуираном трговином акцијама. 
У непосредној близини ТС 110/35/20 
kV „Бечеј“ гради се и производни по-
гон KWS Србија. Компанија КWS је 
почела да ради 1856. године у малом 
месту Kleinwanzleben у Немачкој, а да-
нас представља лидера у области се-
менске производње многих култура. 
Једини је независни произвођач се-
мена, што значи да није у власништву 
неке хемијске компаније. С обзиром 
на то да је у току реконструкција тра-
фостанице, погон КWS-а је за сада до-
био само део снаге, тачније 1 МW од 
одобрених 4,4 МW. Реконструкција се 
одвија по предвиђеном плану и дина-
мици, па би до краја године радови 
требало да буду окончани. Самим тим 
се стичу технички и електроенергет-
ски услови да се одобри повећање сна-
ге инвеститору. Када се заврши рекон-

струкција систем ће бити апсолутно 
спреман да прими и остале заинтере-
соване кориснике. Проширењем ка-
пацитета трафостанице „Бечеј“ омо-
гућава се несметан развој и напредак 
„Сојапротеина“, али и општине Бечеј, 
Војводине, па и Србије. У току су ра-
дови на реконструкцији  трафоста-
нице 110/35/20 kV „Бечеј“ тј. уградњу 
другог ЕТ 110/20 kV, реконструкција 
разводних постројења 110 kV, 35 kV и 
20 kV са комплетном заменом заштит-
но-управљачке опреме. Извођач радо-
ва је Енерготехника Јужна Бачка, а по-
дизвођач Елнос БЛ Београд задужен 
је за комплетне грађевинске радове у 
оквиру реконструкције. Пројектом је 
предвиђено да се радови изведу у три 
фазе. Свака од фаза је карактеристич-
на и носи са собом посебне изазове.  
Посебна пажња посвећује се безбед-
ности на раду, јер се реконструкција 
изводи под напоном, односно за време 
реконструкције нема прекида дистри-
буције електричне енергије крајњим 
корисницима. Завршетак радова и 
пуштање свих капацитета под напон 
предвиђен је до краја 2014. године.

А.Ж.

Те
М

а
 Б

Р
О

Ја
реконСтрукЦија тС 110/35/20 kV „бечеј“

Унапређење електроенергетске 
инфраструктуре
Посебна пажња у реконструкцији ТС „Бечеј“ посвећује се безбедности на раду, јер 
се реконструкција те трафостанице изводи под напоном, за време реконструкције 
нема прекида дистрибуције електричне енергије крајњим корисницима
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Једна од најстаријих трафостаница 
изграђених у Војводини, трафоста-
ница 110/35/20kV „Сремска Мит-

ровица 1“ изграђена је 1961. године као 
трафостаница 110/35 kV, а 1988. године 
је у ТС дограђено 20 kV постројење и 
постављен је ЕТ 110/20 kV. Остварена је 
веза између РП 35 kV и РП 20 kV  пре-
ко ЕТ 20/35 kV, снаге 8 МVА, са циљем 
да се обезбеди резервисање снабдевања 
сабирница 35 kV са стране 20 kV у слу-
чају ремонта на ЕТ 110/35 kV. Повољан 
географски положај  Сремске Митро-
вице, који се пре свега огледа у чиње-
ници да се град налази непосредно уз 
аутопут Београд – Загреб, да кроз град 
пролази магистрална железничка пруга 
Београд – Загреб, да је релативно бли-
зу Београда (аеродором) и Новог Сада, 
те да се налази на пловном делу реке 
Саве ствара климу привлачности за бу-
дуће инвеститоре. Да би се у будућем 
периоду могло наставити са поузданим 
снабдевањем купаца квалитетном елек-
тричном енергијом и да би се време-
ном тај квалитет могао подизати на још 
виши ниво, један од најзначајнијих пре-

дуслова је адекватно стратешко плани-
рање изградње нових и модернизација 
постојећих електроенергетских објека-
та са проширењем њиховог капацитета. 
Према постојећем стању ЕТ 110/35 kV 
служи за обезбеђивање основног на-
пајања погона фабрике за рециклажу 
алуминијумских конзерви „Матроз“, 
преузимања енергије од Енергане у 
Сремској Митровици, односно за ињек-
тирање електричне енергије у преносни 
систем, снабдевање градске топлане, 
као и за напајање дистрибутивног кон-
зумa преко трафостанице 35/10 kV „Ис-
ток“. Због таквог стања је неопходно за-
држати трансформацију 110/35 kV и у 
наредном периоду. Према захтеву Сек-
тора експлоатације било је неопходно 
извршити ревитализацију 110 kV по-
стројења у овој трафостаници и заме-
ну непоузданог постојећег постројења 
35 kV за спољашњу монтажу новим по-
стројењем 35 kV за унутрашњу монта-
жу, али се због обима радова и промене 
концепције 110 kV постројења изводи 
реконструкција. Поред тога, прикљу-
чен је нови корисник система „МЕТАЛ-

ФЕР“ са укупно одобреном снагом од 
14,5 МW.  Металфер д.о.о. је основа-
на 2002. године и од тада је компанија 
расла, да би постала један од главних 
трговаца челиком у региону. Главно 
тржиште је Србија, али и земље Југо-
источне Европе и CEFTA. Заврешетком 
радова на ТС 110/35/20 kV „Сремска 
Митровица 1“ које обухвата комплетну 
реконструкцију РП 110kV, затим РП 
35kV унутрашња монтажа, повећање 
капацитета ове ТС уградњом још јед-
ног ЕТ-а, 110/20kV, 31,5MVA и њеном 
модернизацијом, стварају се неопходни 
предуслови да се одговори очекиваним 
захтевима у погледу развоја постојећих 
и нових индустријских капацитета. По-
ред овога, значајна je и чињеница да ће 
се завршетком предметних радова, уз 
повећање поузданости у снабдевању 
постојећих  потрошача створити и ус-
лови за будући развој целокупног кон-
зума ове ТС. Ово је важно ако се има у 
виду да се из те ТС електричном енер-
гијом снабдева источни и јужни део 
Сремске Митровице, као и места Гр-
гуревци, Велики Радинци, Бешеново, 
Бешеновачки Прњавор и Шуљам. Исто 
тако преко трансформације 110/35 kV 
(ТС  „Сремска Митровица 1“) и 35/10 
kV (ТС „Исток“) електричном енер-
гијом сe снабдевају  и места Шашин-
ци и Ерем. Сва опрема је обезбеђена 
и завршена је прва фаза радова (два 
110 kV ДВ поља и једно 110 kV спој-
но поље). Друга фаза радова је наста-
вљена крајем марта ове године. Посеб-
на пажња посвећује се безбедности на 
раду, јер за време реконструкције нема 
прекида дистрибуције електричне 
енергије крајњим корисницима. Ова 
трафостаница је врло важна и за ЕМС 
па је услов да до средине септембра 
ове године буде завршена реконструк-
ција 110 kV дела. До краја текуће годи-
не планиран је завршетак свих радова, 
а за 2015. годину остаје прибављање 
употребне дозволе.

А.Ж.

реконСтрукЦија TС 110/35/20kV „СремСка митроВиЦа 1“ ТеМ
а
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До краја године завршетак свих 
радова
Заврешетком радова на ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“ и  њеном 
модернизацијом стварају се неопходни предуслови да се одговори очекиваним захтевима 
у погледу развоја постојећих и нових индустријских капацитета



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА8

Д
и

сп
еЧ

еР
сК

и 
Д

Н
еВ

Н
и

К

Хидролошка ситуација на нивоу 
читаве Републике Србије током 
јуна била је у планираним окви-

рима па су и производни капацитети у 
хидро сектору функционисали несме-
тано.

– Због мајских поплава настале су 
бројне последице које ће на жалост 
потрајати па је и функционисање про-
изводње у термоелектранама изузет-
но отежано. Лимитирана производња 
за последицу има увоз недостајућих 
количина електричне енергије чак и 
у овом периоду године када је иначе 
њена потрошња мања – каже Звездан 
Крунић, главни инжењер у Сектору за 
управљање и планирање конзума и до-
даје да у погледу погонске спремности и 
функционисања дистрибутивног систе-
ма Електровојводине током јуна може-
мо бити задовољни јер је систем радио 
изузетно стабилно и без значајнијих 
поремећаја. У Дистрибутивном диспе-
черском центру Електровојводине од 
важних погонских догађаја издваја се 
онај који се десио 25. јуна у 00.21 сати 
када је због квара дошло до  деловања 
диференцијалне заштите и испада ЕТ 
110/20 kV бр. 1 и бр. 2 у ТС 110/20 kV 
„Нови Сад 9“, услед чега су купци са 
конзумног подручја ове ТС били без 
електричне енергије. Прекид у снабде-
вању је трајао 64 минута.

У оквиру капиталних инвестиционих 
радова, 17. јуна у 12.14 часова први пут 
је стављен под напон нови ЕТ 110/20 kV 
бр.1 у ТС 110/35/20 kV „Сремска Мит-
ровица 1“. 

Када је о крађама реч, тај негативан 
тренд се наставио и током јуна и то на 
скоро свим деловима дистрибутивног 
система Електровојводине. Лоповима 
је овог пута на мети било трафо уље из 
енергетских трансформатора различи-
тих напонских нивоа и то чак пет пута. 
Забележено је и повређивање једног 
лица у Бачкој Паланци приликом поку-
шаја крађе успонског вода у СТС 20/0.4 
kV „Телеп“.

Према диспечерским подацима у јуну 
2014. године дистрибутивним купци-
ма на територији Војводине испоруче-

но је 577 GWh електричне енергије чија 
је максимална регистрована снага била 
1.095 МW.

ЕлЕкТРОЕнЕРГЕТСкА 
СИТуАЦИЈА у Јулу
Поред чињенице да је хидролошка си-

туација у Србији била задовољавајућа, 
као и да су несметано функционисали 
производни капацитети у хидро секто-
ру, производња у термоелектранама је и 
даље изузетно отежана. 

– Мада су проблеми у производњи 
угља за потребе ТЕ у Обреновцу током 
јула ублажени стабилизација у овом 
сектору ће потрајати. Изузетно неста-
билне временске прилике током јула 
узроковале су повећање броја испада из 
погона делова дистрибутивног система 
– објашњава Звездан Крунић. 

Значајнији погонски догађаји прош-
лог месеца су се десили 1. јула у  20.11 
сати. Због квара на земљоспојном пре-
кидачу и услед деловања заштите неу-
трале из погона је испала ТС 110/20 kV 
„Бегејци“ па је прекид у напајању купа-
ца са овог конзумног подручја трајао 65 
минута. Затим, 4. јула у 23.57 сати због 
испада далековода 110 kV бр.160/4 ТС 
110/35/20 kV „Суботица 1“ је остала без 

напајања које је трајало 63 минута. За-
тим, 29. јула у 5.24 сати, због пробоја 
проводног изолатора на главном сис-
тему сабирница бр.2  из погона је испа-
ла ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“. За купце 
који се снабдевају са овог система са-
бирница бр. 1 прекид у испоруци елек-
тричне енергије је трајао 67 минута, док 
су они са система сабирница бр. 2 сук-
цесивно снабдевани, тако да су прикљу-
чени на електричну мрежу након 110 
минута.

И током прошлог месеца било је крађа 
на свим деловима дистрибутивног сис-
тема посебно трафо уља из енергетских 
трансформатора где се истиче крађа 
МБТС 20/0.4 kV „Транџамент“ која се 
напаја са  20 kV извода „ТВ Нови Сад 2“ 
из ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“.

Током јула дистрибутивним купцима 
на територији Војводине испоручено 
је 597 GWh електричне енергије чија је 
максимална регистрована снага изно-
сила  1.095 МW.

Према диспечерским подацима, у пр-
вих седам месеци 2014. године дистри-
бутивним купцима испоручено је мање 
електричне енергије за 3,98%, у односу 
на исти период претходне године.

М. Ј.

електроенерГетСка СитуаЦија у јуну и јулу 2014. Године

Систем изузетно стабилан
Eлектроенергетска ситуација у дистрибутивном систему Електровојводине током 
јуна и јула у целини гледано била добра, без напонских редукција и ограничења у 
испоруци електричне енергије
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Технички стручни савет (ТСС) на 
састанку који је одржан полови-
ном јуна у ЕД Сремска Митро-

вица расправљао о неколико актуел-
них тема које су обележиле пословање 
Електровојводине у протеклом пери-
оду.

Као и претходних месеци анализи-
ране су повреде на раду запослених 
настале у току радног времена на које 
Друштво може да утиче својим актив-
ностима. Када је реч о прошлој годи-
ни, са којом су поређени подаци, кон-
статовано је да је било 40 повреда од 
којих 38 лакших и две теже. Број по-
вреда на раду смањен је за преко 60 
процената уз благо повећање лакших 
повреда, а највише их је забележено у 
ЕД Панчево и ЕД Нови Сад. Најчешћи 
узрок повређивања је недовољна 
спретност и непридржавање општег 
режима рада. Посматрајући послове 
на којима се повређивања најчешће 
дешавају истичу се они у Сектору екс-
плоатације и трговине електричном 
енергијом, речено је на састанку. Та-
кође је истакнуто да је број повреда 
од електричне енергије повећан, што 
указује на потребу за већом контро-

лом приликом рада на електроенер-
гетским објектима. Лица задужена за 
безбедност и заштиту на раду и одго-
ворни руководиоци организационих 
целина у Електровојводини обавез-
ни су да контролишу поштовање про-
писаних мера и поступака приликом 
ангажовања трећих лица у обављању 
послова за Друштво, закључили су 
чланови Техничког стручног савета 
уз напомену да о теми безбедности и 
заштите на раду треба чешће распра-
вљати као и да је неопходно измени-
ти програм обуке БЗР који се изводи 
у НОРЦЕВ-у, тако што ће се теме при-
лагодити савременим процедурама 
рада и модерној разноврсној опреми.

На седници ТСС-а усвојен је и Из-
вештај за праћење поузданости 20 kV 
кабловске мреже за 2013. годину. Ис-
куство је показало да су најизраже-
нији проблеми код каблова 12/20(24) 
kV типа ЕHP 48, затим типа IPZO 13, 
а делимично и код типа XHP 48 у ка-
бловској мрежи 20 kV. То је била и при-
лика да се огранцима скрене пажња да 
у наредном периоду уредно воде еви-
денцију о примени кабла типа XHE 49 
Az (дужина, пресек, произвођач), као и 

да се ти подаци морају презентовати у 
годишњем извештају.

Чланови Техничког стручног саве-
та упознати су и са Анализом испада у 
2013. години. Након дискусије закљу-
чено је да је у циљу скраћења трајања 
планираних искључења потребно боље 
планирати радове на годишњем, месеч-
ном и недељном нивоу. Радове је неоп-
ходно боље организовати, а потребе за 
извођењем активности и планове убу-
дуће усагласити на нивоу Експлоата-
ције, Управљања и Инвестиција, уз до-
говор са лицима која су власници ТС. 
Поред тога неопходно је решити хро-
нични недостатак потребне радне сна-
ге. Истакнуто је, такође, да је неопходно 
затварати петље у мрежи, избегавати 
радијалне изводе, унапређивати техно-
логију рада увођењем нове опреме што 
би допринело бржем проналажењу мес-
та квара. Пошто су узроци прекида до-
минантно на кабловима и изолаторима, 
планове одржавања треба у наредном 
периоду усмерити у том правцу.

Када је, пак, реч о компактним МБТС, 
Уговором је обухваћена производња, 
опремање и монтажа 12 таквих обје-
ката 1Т+3В и 32 комада МБТС 1Т + 2В. 
Током ове године преостало је да се из-
гради још 7 објеката МБТС 1Т + 3В и 15 
комада МБТС 1Т + 2В за шта је потреб-
но да огранци обезбеде документацију 
и енергетске трансформаторе.

Центар за јавне набавке покренуо 
је набавку четвртастих СН и НН АБС 
стубова за ову и наредну годину, за одр-
жавање постојећих и изградњу нових 
објеката. Такође је покренута набавка 
50 комада силиконских изолатора за 
реализацију пројекта осавремењавања 
растављача 20 kV производње ЕД Сом-
бор. 

Технички стручни савет, на крају, 
обавештен је да је СН блок „ваку-
ум-ваздух“ типа XIRIA, произвођача 
EATON-HOLEC уграђен у СН мрежу 
Електровојводине и стављен у погон, а 
о искуствима са њим чланови ТСС-а ће 
бити обавештени након експлоатације 
која ће трајати годину дана.

М. Ј.

одржана СедниЦа техничкоГ СтручноГ СаВета са
сТа
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Пажња заштити запослених
Чланови Техничког стручног савета Електровојводине анализирали стање 
безбедности и заштите на раду, разматрали извештај о праћењу поузданости 20 
kV кабловске мреже Електровојводине и анализирали испаде са електромреже у 
протеклој години
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Електровојводина је крајем јуна 
била домаћин састанку представ-
ника ЕПС-а на којем је презен-

тован концепт централизације зајед-
ничких функција на нивоу ЈП ЕПС. У 
име ЕПС-а састанку су присуствовали 
Животије Јовановић, заменик генерал-
ног директора, Слободанка Крчевинац, 
директор Дирекције за дистрибуцију 
електричне енергије и Piter Brichinom, 
консултант из консултантске куће АТ 
Kearney. 

На састанку је истакнуто да је зајед-
нички циљ ЕПС-а и привредних 
друштава за дистрибуцију да буду ефи-
касни и профитабилни уз уверење да ће 
Електровојводина и даље предњачити у 
остваривању пословних резултата.

Разраду и имплементацију концеп-
та централизације функција подршке 
у ЈП ЕПС представио је Piter Brichinom, 
консултант из консултантске куће AT 
Kearney. Он је представио пројекат 
даље трансформације ЕПС-а, план како 
ће убудуће изгледати дистрибуције и 
област снабдевања, концепт и пут тран-
сформације помоћних функција и вре-

менске рокове за реализацију овог кон-
цепта.

Циљ ових промена је да постоји је-
дан дистрибутер, један снабдевач и 
централизоване помоћне и техничке 
функције и тај модел би се реализо-
вао са три статусне промене. Прва 
је планирана до краја 2014. године и 
обухвата издвајање уз припајање по-

моћних и управљачких функција из 
ОДС у ЈП ЕПС. Друга, са роком до 
краја 2015. године, у којој је плани-
рана централизација техничких ус-
луга, и трећа, до краја 2016. године, 
када се планира спајање пет дистри-
бутивних компанија у један правни 
субјекат. Поред правне, обавиће се и 
додатне трансформације унутар сва-
ке функције које садрже три фазе и 
то централизацију сваке појединачне 
функције у оквиру једног правног 
субјекта, стандардизацију и оптими-
зацију. Након што се функције сместе 
у један правни субјект биће омогуће-
но пружање помоћних и техничких 
услуга трећим лицима путем угово-
ра са ЈП ЕПС, у почетку са појединач-
ним компанијама а касније са једним 
оператором дистрибутивног система 
(ОДС). Паралелно са овим процеси-
ма трансформисаће се и  ИТ систем 
који је кључан за успешност тран-
сформације.

Запослени који раде на овим функ-
цијама водиће се као запослени у ЈП 
ЕПС, а промене су неопходне због 
бољег и ефикаснијег рада ЕПС-а, чуло 
се на састанку.

М. Ш.

разрада и примена конЦепта ЦентрализаЦије јп епС

Ефикасније и профитабилније 
пословање
Циљ је да постоји један дистрибутер, један снабдевач и централизоване помоћне 
и техничке функције, што би се реализовало кроз три статусне промене за наредне 
2,5 године

п
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Презентација концепта централизације функција подршке у ЈП ЕПС 
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Подаци Агенције за привред-
не регистре објављени у пуб-
ликацији „Сто нај.привредних 

друштава у 2013. години“ показују да 
је Електровојводина изузетно успеш-
но завршила пословање у години иза 
нас. То илустује податак да је добит 
од 35 милијарди и профит од две ми-
лијарде динара крајњи биланс за тај 
период.

Кренуло се од вредности основних 
финансијских параметара које су при-
вредна друштва исказала у редовним 
годишњим финансијским извештаји-
ма за 2013. годину, у највећем износу. 
Листе су сачињене на основу анализе 
и рангирања података за преко 94.000 
привредних друштава и то према ус-
пешности пословања: по пословним 
приходима и нето добитку, затим пре-
ма финансијским капацитетима који-
ма располажу: по укупним средстви-
ма и капиталу, као и према висини 
исказаних губитака: по нето губитку 
и кумулираном губитку.

Иако је у 2013. години привредни 
амбијент био прилично неповољан 
одређена привредна друштва издвоји-
ла су се по оствареном обиму послов-
не активности, као и по профитабил-
ном пословању, те као таква она чине 
и значајан потенцијал српске еконо-
мије. У прошлој години обим послов-
не активности на нивоу целе при-
вреде стагнира, али ипак привредна 
друштва са листе „Сто нај... привред-
них друштава“ по пословним прихо-
дима бележе раст од 10,3% у односу на 
претходну годину и остварују укупне 
пословне приходе у износу од 2.870 
милијарди динара, што чини више од 
трећине тих прихода свих привред-
них друштава.

Прошлогодишње профитабилно 
пословање сачувало је седам сек-
тора. Међу њима је на првом месту 
рударство, а снабдевање електрич-
ном енергијом, гасом, паром и кли-
матизација из сфере негативног по-
словања прешли су у зону добитка 

и бележе позитиван нето финан-
сијски резултат у износу од око 20 
милијарди динара.

Према подацима АПР-а неповољ-
но пословно окружење и још увек 
непревазиђене рецесионе последи-
це снажно су се одразили на посло-
вање привредних друштава, па већи 
опоравак укупне домаће привреде 
није остварен. Финансијски капа-
цитети бележе тек скромни раст, а 
постојећи притисак нарушене фи-
нансијске равнотеже у структури 
средстава и извора финансирања 
није попустио. Хронични недоста-
так сопственог капитала за финан-
сирање пословања, и поред већ на-
рушене солвентности привредних 
друштава условио је благи раст ио-
нако високе задужености, а про-
блеми са сервисирањем текућих 

обавеза одразили су се на високу 
неликвидност.

Још један од критеријума за успешно 
пословање којом се руководила Аген-
ција за привредне регистре је и број 
запослених којих у Електровојводини 
има 2,5 хиљаде.

С обзиром на то да су пословни при-
ходи један од индикатора величине, 
додају у АПР-у, потпуно је оправда-
но што су у тој групи углавном вели-
ка привредна друштва. Интересантно 
је да је листа десет највећих војвођан-
ских компанија идентична као и пре-
тходне године. Приметна је висока 
централизиованост највећих домаћих 
компанија у великим градовима. По-
даци показују да у Покрајини тек две 
компаније послују у Банату док су ос-
тале смештене у Новом Саду.

Приредила: М. Ј.

у ВојВодини је четВртина најВеЋих СрпСких Фирми и
сТО

Р
и

ЈаТ

Електровојводина по приходу 
на петом месту
Међу стотину највећих домаћих компанија мерено висином прихода и бројем 
запослених у претходној години Електровојводина заузела пето место

еК
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О
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и

Ја
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Тим је жив организам, развија се 
и сусреће са проблемима одрас-
тања, а управо од сваког члана за-

виси да ли ће тим бити успешан и “сва-
коме за пожелети”. Упознати боље своје 
сараднике, учествовати са њима у свим 
активностима и делити ретка искуства 
корак је на правом путу до тимског успе-
ха. Тренинг је постао потреба савреме-
них организација. Свакодневне промене 
на економском, политичком, друштве-
ном и технолошком плану постављају 
тренинг као императив развоја орга-
низација јер организацију чине људи.  
Имајући све ово у виду, на иницијати-
ву Сектора за људске ресурсе органи-
зован је тренинг са циљем унапређења 
тимског рада кроз освешћивање значаја 
тимског рада у пословном окружењу и 
информисање о методама које доводе 
до изградње тима високих перформан-
си. Резултати обуке су изградња одно-
са узајамног поверења и успостављање 
атмосфере тимског рада и ефикасне ко-
муникације међу запосленима у оквиру 
исте оргазиционе целине. Учесницима 
је омогућено да боље разумеју проце-
се и динамику тимског рада, да јасније 
разумеју своју улогу у тиму, унапреде 
вештине комуникације, изграде пове-
рење и на тај начин унапреде односе са 
осталим члановима тима. Тренинг је 
водила Александра Латиновић, виши 
стручни сарадник у Служби за плани-
рање и анализу људских ресурса која је 
стекла звања сертификованог тренера 
у оквиру шестомесечног едукативног 
програма „Тренинг за тренере“. Учесни-
ци су били запослени у Сектору за трго-
вину електричном енергијом у ЕД Нови 
Сад који су именовани за тим за подрш-
ку тржишту електричне енергије који се 
формира због припремања за наставак 
отварања тржишта. Тренинг је потпу-
но прилагођен специфичним потре-
бама циљне групе на основу детаљног 
процеса дефинисања потреба за тре-
нингом. Укључује решавање конкрет-
них проблема у тимском раду са којима 

се учесници сусрећу на радном месту.  
Тренинг програм је конципиран тако 
да узима у обзир најсавременије прин-
ципе учења одраслих примењујући ме-
тоду искуственог учења чијом приме-
ном су ученици ново знање о тимском 
раду стекли кроз доживљено искуство 
у групном раду уз директно учешће 
сваког поједница.

– Тимски рад и управљање тимови-
ма представља императив за будуће 
пословање, а посебно ми је драго да 
Електровојводина као компанија која 
прати савремене трендове у области 
управљања људским ресурсима препо-
знаје потребу за унапређењем тимског 
рада јер је тимски рад вештина која се 
највише вреднује у 21. веку, средство 
које омогућава просечним људима да 
постижу изнадпросечне резултате. 
Иако су интерни тренинзи новина у на-
шој компанији наишли су на одличне 
реакције учесника. Учесници су током 

тренинга показали висок ниво срадње, 
активно учешће у свакој активности, 
иницијативу и жељу да унапреде своје 
тимско функционисање. Надам се да 
ће им знање о тимском раду стечено 
на овом тренингу користити у будућем 
заједничком функционисању јер имају 
одличне потенцијале да постану скла-
дан тим – истиче Александра Латино-
вић. 

Ово је био први интерни тренинг из 
области пословних вештина (soft skills) 
одржан у Електровојводини. Потре-
ба за стручним усавршавањем увек 
постоји, а од сада компанија може ко-
ристити своје људске ресурсе за спро-
вођење тренинга с обзиром на то да су 
Александра Латиновић и Ивана Мир-
ковић Чувардић сертификовани трене-
ри. Може се очекивати наставак интер-
них тренинг активности из различитих 
тематских области. 

А.Ж.

одржан прВи интерни тренинГ за запоСлене
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Резултати обуке су изградња односа узајамног поверења и успостављање 
атмосфере тимског рада као и ефикасна комуникација међу запосленима

Тренинг тимског рада

Тимским радом до ефикаснијег 
пословања



број 494-495   Јул-АВгуСТ 2014 13 

Почетком јула  представници фир-
ме Seibl trade из Београда и пред-
ставник предузећа Honeywell за 

југоисточну Европу одржали су у два 
дела презентацију заштитне оптреме 
Totem DuraHoist  за рад на електрое-
нергетским трансформаторима 110/x 
kV и 35/x kV. У првом делу презента-
ције заштитну опрему представили су 
наведени представници, док је у окви-
ру другог дела одржана практична пре-
зентација на једном трансформатору на 
ТС 35/10 kV „Лиман“. Презентацији су 
присуствовали чланови и руководиоци 
Сектора за експлоатацију и Сектора за 
управљање у Електровојводини, као и 
лица задужена за безбедност и зашти-
ту здравља на раду у Електровојводи-
ни,  затим директор Сектора за безбед-
ност и здравље на раду у ЕПС–у Ненад 
Владић и лица задужена за безбедност 
и заштиту здравља на раду из привред-
них друштава ЕПС–а која се баве дист-
рибуцијом електричне енергије. 

На почетку презентације Павел Зима, 
директор Дирекције за управљање, ре-
као је да су безбедност запослених и 
заштита здравља на раду кључни пока-
затељи успешног пословања Електро-
војводине.

– Посебну пажњу посвећујемо ода-
биру заштитне опреме која би требало 
да буде најсавременија и најфункцио-
налнија како би се стање система без-
бедности подигло на квалитетнији и 
виши ниво. Очекујемо да у току ове го-
дине направимо план за примену нове 
заштитне опреме, пре свега као зашти-
ту приликом радова који се обављају 
на висини, а чију имплементацију оче-
кујемо у овој и до краја наредне године 
– истакао је Павел Зима.

Представник фирме Honeywell, која 
је највећи произвођач личне заштитне  
опреме презентовао је Totem DuraHoist 
заштитну опрему за обезбеђивање 
приступа и послове одржавања на елек-
тричним трансформаторима 110/x kV и 
35/x kV, и то пре свега за послове на ви-
сини преко два метра. Totem DuraHoist 
стуб је најбоље решење адекватне опре-
ме за заштиту тела од пада са висине. 

Састоји се из мобилног алуминијумског 
стуба Totema, за кога могу да се причвр-
сте четири радника и обезбеде за даљи 
рад и од носеће сидришне плоче. За-
послени који обављају послове на одр-
жавању трансформатора морају имати 
и комплетни заштитни ремени опасач и 
блокатор пада. 

По завршетку презентације, у прак-
тичном делу на једном од трансфор-
матора на ТС 35/10 kV „Лиман“, на 
којем је претходно урађена монта-
жа сидришне плоче, представљен је 
приступ корисника врху електрич-

ног трансформатора у којем електро-
монтер користи опрему за заштиту од 
пада. Систем рада на трансформато-
ру чини постављање Totem DuraHoist 
мобилног алуминијумског стуба у 
носећу сидришну плочу који је пра-
вилно постављен када црвени мар-
кер више није видљив. Када је стуб 
правилно постављен запослени качи 
куку од блокатора пада на једну од две 
сидришне тачке које се налазе на врху 
Тотем стуба, и од тог тренутка може 
безбедно да се ради.

А. Жи.

презентаЦија ноВе заштитне опреме у електроВојВодини и
сТО

Р
и

ЈаТ

За безбеднији рад
у Електровојводини се планира прва примена Totem DuraHoist  заштитне опреме 
за рад на електроенергетским трансформаторима 110/x kV и 35/x kV. Очекује 
се увођење ове новине и у осталим привредним друштвима ЕПС-а која се баве 
дистрибуцијом електричне енергије

за
Ш

Ти
Та

 Н
а

Ра
Д

У

l МаксиМална безбедност запослених

Увођење нове заштитне опреме треба максимално да осигура безбедност 
запослених на пословима одржавања на електроенергетским трансформаторима, а 
само пословање фирме и функцију безбедности и заштите здравља на раду подигне 
на квалитетнији и виши ниво.

– Процена је да би се на свим трансформаторима постављање сидришне плоче 
завршило до краја 2015. године, у зависности од динамике ремонта ТС. Паралелно ће 
се радити обука за безбедан рад запослених који ће ову опрему користити од стране 
лиценцираних лица. Предложена заштитна опрема за рад на електроенергетским 
трансформаторима 110/x kV и 35/x kV користи се у најразвијенијим земљама, и 
представља највиши вид заштите запослених од пада са висине, приликом обављања 
послова на трансформаторима – истакао је Миливој Николић, главни инжењер у 
Сектору за људске ресурсе.

А. Жи.
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Ревизије електроенергетских обје-
ката као и термовизијско снимање 
свих трафостаница урађене су у 

целини. Опрема која је изложена по-
већаном загревању благовремено је за-
мењена и том приликом отклоњена су 
сва „топла места“ која представљају по-
тенцијалну опасност и узрок кварова.

– На конзумном подручју огранка ЕД 
Сомбор са погоном Врбас и пословни-
цама Оџаци, Апатин и Кула и поред чес-
тог невремена које нас је задесило по-
следњих месеци, уз јак ветар и обилне 
падавине, монтерске екипе су ефикас-
но отклањале кварове на електромре-
жи, омогућивши притом да потрошачи 
буду без напајања најкраће могуће вре-
ме. О томе сведоче показатељи о ква-
литету испоруке електричне енергије 
и висока позиција коју Огранак заузи-
ма на нивоу Електровојводине. Напо-
мињем и да високој погонској спрем-
ности доприноси даљинско управљање 
свим трафостаницама 110/20 kV, десет  
раставних склопки 20 kV за спољашњу 
монтажу, затим 15 трафостаница  20/0,4 
kV као и шест расклопних постројења 
20 kV – објашњава Богољуб Павловић, 
извршни директор за технички систем 
у ЕД Сомбор.

Када је, реч о инвестицијама у овом 
Огранку план за 2014. годину оства-
рен је са 50 процената. Када се током 
лета буду реализовале набавке стра-
тешког материјала у Сомбору очекују 
током јесени даљи замах у изградњи 
планираних електроенергетских обје-
ката.

– У току је реконструкција 20 kV и 
0.4 kV надземних водова у насеље-
ним местима Кула и Сомбор где се за-
мењују дотрајали дрвени стубови и 
голи проводници новим, изолованим 
кабловским снопом за 0.4 kV напон. У 
току је и замена преко 20 година ста-
рих кабловских водова 20 kV чиме ће 
се такође повећати погонска сигурност 

– каже Павловић и подсећа да су са 
Општинама Врбас и Апатин потписа-
ни Споразуми о заједничким улагањи-
ма новчаних средстава за изградњу 
електроенергетских објеката, а у фази 
припреме су и Уговори о заједничком 
финансирању четири трафостанице 
20/0.4 kV.

У протеклих шест месеци, као и ра-
нијих година, остварен је већи проце-
нат смањења губитака у односу на зада-
те вредности. Међутим у овом огранку 
Електровојводине нису задовољни по-
стигнутим резултатима. Стручни тим 
за праћење реализације и контроле за-
дужења дефинисаних Оперативним 
планом Друштва за смањење губита-
ка, истакао је важност у коришћењу 
позитивних искустава других ограна-
ка већем броју откривања неовлашће-
не потрошње електричне енергије. Те-
жиште ће бити усмерено на конзум 

подручја трафостаница 110/20 kV у Цр-
венки, Кули и Врбасу где су губици и 
највећи.

У ЕД Сомбор истичу да посебну 
пажњу поклањају стању безбедности 
и заштите на раду, посебно електро-
монтера који су у овим летњим месе-
цима често изложени екстремно ви-
соким температурама. Такође се води 
рачуна и о безбедности и здрављу на 
раду у складу са Колективним угово-
ром и Правилником о техничким ме-
рама сигурности на електроенергет-
ским објектима.

Оно што им је заједничко са осталим 
огранцима Електровојводине је недос-
татак монтерског кадра али и возила, 
пре свега камиона са приколицом и ау-
томобила за монтерске екипе без којих 
може бити угрожен досадашњи висок 
ниво погонске спремности.

М. Ј.

ед Сомбор оСтВарује планоВе у одржаВаЊу и инВеСтиЦијама
и

з 
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а
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Одржавање електроенергетских објеката на подручју огранка ЕД Сомбор одвија се 
у складу са Планом превентивног годишњег одржавања - Инвестиционо улагање 
остварено са 50 процената како је и планирано утврђеном динамиком у првом 
полугодишту

Смањење губитака приоритетан 
задатак

Брига о електроенергетским објектима: Матија Ижипац
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Приоритет у обављању послова у 
ЕД Нови Сад је смањење губи-
така и повећавање поузданости 

у испоруци електричне енергије, а пла-
нирању, изградњи, одржавању и упра-
вљању дистрибутивним електроенер-
гетским системом посвећена је посебна 
пажња. Такође је важно пословати уз 
најмање трошкове и одржати контину-
итет у обуци запослених.

Изузетно успешна наплата за утро-
шену електричну енергију остварена је 
скоро стопостотно и она се одвијала у 
условима оснивања новог Привредног 
друштва „ЕПС Снабдевање“ што је ус-
порило искључење нередовних плати-
ша са електромреже и њихово утужи-
вање за доспеле а неизмирене обавезе, 
кажу у врху менаџмента овог Огранка 
Друштва. Услед недостатка бројила ре-
дуковано је измештање мерних места 
купцима код којих је пронађена неовла-
шћена потрошња. Постигнути су и зна-
чајни помаци у смањењу укупних губи-
така у испоруци електичне енергије за 
период јануар - јун ове године и они су 
износили 11,5 процената што је за 1,17 
одсто мање у односу на 2013. годину. У 
прилог томе је и податак да поменута 
разлика значи око милион евра добити 
ако се рачуна по цени по којој се губи-
ци купују. 

Замена дотрајалих и неисправних 
бројила је увек актуелна. Од почетка 
ове године замењено је око 4,5 хиљада 
бројила и баждарено преко 6 хиљада.

У датим условима ово је био макси-
мум којим међутим у ЕД Нови Сад нису 
задовољни. Проблем је познат, нових 
бројила нема ни приближно  потребама 
за циклусну замену, замену неисправ-
них бројила, измештање мерних места. 
Поред тога у ЕД Нови Сад указују и да 
део губитака на електромрежи настаје  
због старих, дотрајалих индукционих 
уређаја.

Према Годишњем плану за 2014. го-
дину у ЕД Нови Сад обављени су по-
слови на ревизији електроенергетских 
објеката, термовизијском снимању и 
превентивном отклањању уочених не-
достатака. Успешно су саниране после-

дице олујног невремена које су настале 
у два наврата, а уз то је редовно одржа-
ван електроенергетски систем.

У систем даљинског управљања су 
уведене реконструисане ТС 35/10 kV 
„Север“ и ТС 110/20/10 kV  „Нови Сад 
9“. У завршној фази су активности на 
увођењу пројекта „Smart city“ који омо-
гућава даљински надзор и управљање 
са 46 елемената у електроенергетском 
систему, што доприноси бржем и поуз-
данијем управљању као и рестаурацији 
снабдевања конзума у случају настанка 
квара.

У наредном периоду у ЕД Нови Сад 
очекују обезбеђење поузданијег теле-
комуникационог система, радио веза, 
регистровања разговора, управљања 
СН мрежом, али због проблема са не-
достатком електромонтерског и ин-
жењерског кадра присутно је повећање 
прекида, који указују на смањење по-
узданости елемената електроенергет-
ског система  у ингеренцији огранка 
ЕД Нови Сад.

Посао енергетике и инвестиција је 
условљен како потребама инвестито-
ра тако и Законским актима и стра-
тешким јавним набавкама које спро-

води Управа. Издати услови за израду 
техничке документације, издата одо-
брења за прикључење на дистрибутив-
ни систем електричне енергије, радови 
на изградњи електроенергетских обје-
ката и прикључака прате развој индус-
тријских зона, планове дирекција за 
реконструкцијама инфраструктурних 
објеката као и захтеве бројних инвес-
титора стамбене градње на конзумном 
подручју ЕД Нови Сад.

Од великих инвестиционих послова 
по плану за 2014. годину реализовано 
је измештање два 20 kV вода у Бечеју, 
урађена је реконструкција пратећих  
20 kV  и 35 kV водова за ТС 110/20/35 
kV „Бечеј“, обављени  су грађевински 
радови на ТС „Нови Сад 4“ и ТС „Те-
мерин“.

У ЕД Нови Сад у оквиру акције ко-
ришћења обновљивих извора за про-
изводњу електричне енергије у функ-
цији су три мале соларне електране: у 
Новом Саду 8 kW, Чортановцима 8 kW 
и Буковцу 10 kW, једна велика у Бео-
чину 996 kW и једна електрана која ко-
ристи биогас у Чуругу укупне инстали-
сане снаге до 1 МW.

М. Ј.

Пословање Електродистрибуције Нови Сад у првој половини ове године може 
се оценити као веома продуктивно уз констатацију да су сви стандардни и 
некарактеристични послови реализовани без обзира на специфичност и тежину

Новосађани смањили губитке

Велики инвестициони послови одвијају се по плану



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА16

Зоран Кошутић је са својих 55 го-
дина испунио радни стаж, што 
је 35 година активног рада с об-

зиром на то да цео радни век има бе-
нифицирани радни стаж. Почео је да 
ради као стипендиста у Енерготехници 
Јужна Бачка, јер је у то време Електро-
војводине стипендирала његову стру-
ку.  Радио је све врсте далековода, свих 
напонских нивоа који постоје у бившој 
Југославији. Данас је пословођа на над-
земним водовима у електродистрибу-
цији Нови Сад. 

– Запослио сам се 1. септембра 1977. 
године. Први радни дан на терену ми 
је био 2. септембар и одмах сам имао 
„ватрено крштење“ јер сам се пењао на 
22 метра. Прво што ми је у том тренутку 
пало на памет је: „Када ће пензија?“, али 
сам се полако навикавао и после месец 
дана тај стуб је био 45 метара висок. То 
једноставно уђе у крв, та висина и поме-
рање границе – присећа се Зоран.

Монтерски посао је опасан и сваки 
дан доноси нови ризик. Најтежи мо-
менти у протеклих 35 година су, каже, 
били када су неки од колега нажалост 
страдали, а најлепши свакако када неко 
одлази у пензију здрав и жив. Када по-
реди свој посао данас и пре 20 или 30 

година као основну разлику наводи на-
предак технологије која много олакша-
ва обављање посла, и све већу посвеће-
ност безбедности и заштити на раду.

– Млади данас хоће да раде овај по-
сао, који је постао лакши и сигурнији 
него пре. У овој ситуацији то је рела-
тивно добро плаћен посао, сигурна је 
плата, а све то привлачи младе људе. 
Мислим да би многи желели данас да 

се запосле у Електровојводини, да буду 
монтери што раније није био случај. 

За Зорана се прича да је међу монте-
рима са највише пењања, што се броји 
десетинамa хиљада пута. Ипак, он каже 
да није никада бројао, а као најзани-
мљивији издваја рад на санирању хава-
рија. Каже да то највише одговара ње-
говом авантуристичком духу и да воли 
рад на терену, да га то испуњава јер је 
динамичан посао и треба брзо доноси-
ти одлуке. У складу са тим, и после рад-
ног времена је активан и нема намеру 
ни када једног дана оде у пензију да се 
уклапа у „шаблон пензионера“.

– Одувек сам волео да се бавим маке-
тарством. Још у основној и средњој шко-
ли сам правио макете бродова и страст 
према томе ни данас није прошла. По-
ред тога волим моторцикле и возим их 
и данас. Живим у кући и увек се нађе 
нешто што треба поправити, направи-
ти, а наравно редовно сам ја „мајстор за 
све“. Не верујем да ће ми икада бити до-
садно – прича Зоран.

Зоран је последњих пет година и ин-
структор на Норцеву, где држи прак-
тичну обуку о безбедном раду, а био је 
и председник Одбора за безбедност и 
здравље у Електровојводини. Оставља 
утисак човека који воли свој посао, зна 
заиста много и који је спреман и уме 
знање да пренесе на млађе колеге, а то и 
јесте најважније.

А.Ж.

зоран кошутиЋ, поСлоВоЂа на надземним ВодоВима у ед ноВи Сад

Одмах, првог радног дана на терену, 2. септембра 1977. године се попео на 22 метра

Рад на висини уђе у крв

Зоран Кошутић
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Теренац у души: Зоран Кошутић са екипом
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Највећи потенцијал Електровојво-
дине и уопште електро система 
Србије могу бити само млади и 

образовани људи, па тек онда сви ос-
тали ресурси, јер енергија лежи у мла-
дим и образованим људима. Један од 
младих високо образованих стручњака 
изабраних на конкурсу „110 најбољих“, 
који је имао прилику да се годину дана 
практично усавршава у једном од при-
вредних друштава ЕПС-а је и Милан 
Васић. − Разлог због ког сам се пријавио 
на конкурс ЕПС-а „110 Најбољих“ је тај 
што сматрам да је ЕПС једна од нај-
бољих компанија у региону која пружа 
могућност константног унапређивања 
вештина кроз практичан рад – одгова-
ра Милан на питање зашто се пријавио 
на конурс ЕПС-а. Милан Васић рођенје 
у Приштини 1986. године. До краја рата 
1999. године живео је у Косову Пољу 
недалеко од Приштине, а затим се пре-
селио у Краљево где је завршио средњу 
електротехничку школу „ЕТШ Никола 
Тесла“ смер енергетика. Током својих 
средњошколских дана био је учесник 
међурегионалног и републичког такми-
чења из предмета „Енергетска електро-
ника“. Са друговима из школе освојио 
је треће место у екипној конкуренцију 
на Републичком такмичењу електро-
техничких школа. Након завршетка 
средње школе своје даље школовање 

наставља на Факултету техничких на-
ука на Приштинском универзитету у 
Косовској Митровици, на смеру елек-
троенергетика. Након завршетка сту-
дија, Милан одлучује да упише док-
торске студије 2011. године на смеру 
електроенерегтика. Тренутно спрема 
испите и покушава кроз пркатичан рад 
да унапреди своје стечене вештине на 

студијама. Од априла 2012. године ради 
у Електровојводини у ЕД Зрењанин у 
Сектору енергетике и инвестиција. Ње-
гова конкретна задужења везана су за 
израду Средњорочних планова развоја 
дистрибутивног система ЕД Зрењанин, 
израду Насловног списка за изградњу 
електроенергетских објеката ЕД Зрења-
нин, као и издавање услова за израду 
техничке документације.

– Јако сам задовољан својим тре-
нутним радним местом и односом 
колега у смислу преношења искуства 
из домена послова којим се бавим. 
Имам прилику сваки дан да научим 
нешто ново и да се усавршавам, а то 
је оно што највише желим и ценим у 
овим годинама – истиче Милан. Као и 
већина младих људи, своје слободно 
време проводи бавећи се спортом и у 
друштву пријатеља. Када размишља о 
томе где себе види за пет година каже 
да се првенствено нада да ће заврши-
ти докторске студије и засновати по-
родицу.

А.Ж.

милан ВаСиЋ, Сектор енерГетике и инВеСтиЦија ед зреЊанин

Један од квалитетних младих високо образованих стручњака изабран на конкурсу „110 
најбољих”, који је имао прилику годину дана практично да се усавршава у једном од 
привредних друштава ЕПС-а након годину дана приправничког рада заслужио стални радни 
однос

Усавршавање као приоритет

Милан Васић

l Најбољи заслужили место у еПс-у

Конкурс „110 најбољих“ објављен је на нивоу ЕПС-а, 31. децембра 2011. године. За 10 радних 
места у Електровојводини пријавило се укупно 2.516 кандидата, а приликом одабира узети 
су у обзир следећи критеријуми: просечна оцена на студијама изнад 8.00, дужина студирања 
до седам година, старост кандидата до 30 година и за електроинжењере „смер енергетика“. 
Током селекције кандидати су прошли проверу знања из области информатике и знања 
енглеског језика. На основу тих критеријума од 110, десет кандидата годину дана се практично 
усавршавао у Електровојводини. Најбољих десет приправника изабраних на јавном конкурсу 
Електропривреде Србије, после успешно завршеног једногодишњег приправничког стажа 
потписали су Уговоре о раду на неодређено време са Електровојводином. На тај начин 
Електровојводина је показала да жели да наша земља има корист од младих људи који су 
прошли строге критеријуме и тиме показали своје квалитете.

А.Ж.
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у Синдикалној организацији ЕД 
Рума посебан акценат ставља 
се на обавештавање чланства о 

свему што се збива у овом Удружењу, о 
чему се расправља на зборовима  са за-
посленима који се организују неколи-
ко пута годишње као и на састанцима 
Повереништва.

– Синдикална организација Рума 
броји  247 чланова који своје радне за-
датке обављају у Руми, Инђији и Ста-
рој Пазови. Као председник Обора 
за безбедност и здравље на раду при 
Синдикату, посебно ми је важно да 
се води рачуна о сигурности и зашти-
ти  свих запослених од којих нарочито 
издвајам монтере. Ово зато што сам и 
сам годинама обаљао ту врсту делат-
ности и добро знам каквим опасности-
ма су изложени приликом рада. Може-
мо да се похвалимо да повреда има све 
мање, и када се са испоруком заштитне 
опреме не би каснило био бих у потпу-
ности задовољан постигнутим у овој 
области -  каже Драган Божић, главни 
повереник Синдикалне организације 
ЕД Рума.

Овај огранак Електровојводине 
може да се похвали и традиционал-
ним дружењем са колегама из Јагоди-
не који датира још из 1985. године када 
су били ангажовани на различитим 
пословима под окриљем фирме „Елек-
троизградња“. 

– Од тада смо побратими са колега-
ма из Јагодине. Иако је у међувремену 
настао прекид у дружењу, покушавамо 
сада то да надокнадимо сусретима који 
се наизаменично одржавају код њих и 
код нас. Желели бисмо да се састанак 
глвних одбора Синдиката наша два 
града прошири и на читаво чланство. 
Недавно смо им упутили помоћ у нов-
цу сакупшвши 100.000 динара како би 
наше колеге могле да санирају штете на 
кућама настале као последица мајских 
поплава -  рекао је Божић. 

Божић је такође истакао да је про-
блем на који пословодство Електро-

војводине треба да обрати пажњу 
управо правна заштита наших за-
послених чији посао је обустава ис-
поруке електричне енергије купцима 
и контроле мерних места. То важи и 
за запослене на наплатним местима. 
Поред тога неопходно је интензиви-
рати запошљавање електромонтера, 

јер је старосна структура радника 
који су ангажовани у одржавању не-
задовољавајућа. Проблем предста-
вља и бенефицирани радни стаж. Он 
би требало у најскоријем периоду да 
се реши на нивоу читавог Друштва, 
каже Божић.

М. Ј.

Синдикална орГанизаЦија ед рума Стално актиВна

Солидарност на првом месту
Чланови Синдикалне организације ЕД Рума увек могу да рачунају на снажну 
подршку Фонда солидарности када су у питању трошкови лечења, а периодично и 
одмор и рекреација запослених. Труде се и да негујући пријатељство са колегама из 
Јагодине пруже помоћ кад год је неопходна, посебно у ситуацији која их је задесила 
после мајског поплавног таласа

Драган Божић, главни повереник СО ЕД Рума

Пословна зграда ЕД Рума, седиште Синдиката
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С вака људска активност за про-
извод има оптерећење живот-
не средине у мањем или већем 

обиму. Често ни сами нисмо свес-
ни колико начином живота и свако-
дневним навикама користимо при-
родне ресурсе. Како би се бројчано 
одредило то оптерећење у исхрани, 
становању, транспорту, потрошњи 
воде, енергије, роба и услуга, корис-
ти се еколошки отисак. 

Еколошки отисак представља меру 
људских захтева према екосистеми-
ма Земље. У основи представља по-
ређење потреба човечанства са ре-
генеративним капацитетом планете 
у смислу површине биолошки про-
дуктивног земљишта и мере неоп-
ходне за обезбеђивање обновљивих 
ресурса које се користе и одрживо 

поступање са отпадом који при томе 
настаје.

Током 70-их година прошлог века 
човечанство је прекорачило границу 
на којој је годишњи еколошки отисак 
био једнак годишњем биокапацитету 
Земље, тј. почело се са коришћењем об-
новљивих ресурса бржим темпом него 
што их екосистеми могу регенерисати и 
ослобађањем више СО2 него што еко-
системи могу апсорбовати. Ова ситу-
ација назива се еколошко прекорачење 
и од тада је стално присутна.

Нови извештај WWF-а (Светски 
фонд за заштиту дивљих животиња, 
Дунавско-карпатски програм у Ср-
бији) указује на чињеницу да се Ср-
бија налази на 70-ом месту на основу 
критеријума који се користе у овом 
извештају. Стручњаци упозоравају да 

ако се настави са тренутним трендом 
потрошње доћи ће до тачке са које по-
вратак неће бити могућ.

На основу извештаја о еколошком 
отиску, у поређењу са Србијом, земље 
из региона се налазе у лошијем поло-
жају. Босна и Херцеговина се налази 
на 66. месту, Хрватска на 47. месту, 
Словенија на 23. месту, док је Македо-
нија на 15. месту са највишим еколош-
ким отиском у региону. Десет земаља 
са највећим еколошким отиском по 
особи су Уједињени Арапски Емира-
ти, Катар, Данска, Белгија, Сједињене 
Америчке Државе, Естонија, Канада, 
Аустралија, Кувајт и Ирска.

– Помоћу еколошког отиска сами 
можемо израчунати сопствену потро-
шњу обновљивих извора како бисмо 
пронашли што боље начине да води-
мо што одрживији живот. Еколошки 
отисак може се измерити на нивоу 
појединца, компаније, града, или др-
жаве. Компаније које су окренуте бу-
дућности и активно управљају својим 
еколошким ризицима, као и при-
ликама могу стећи јаку конкурент-
ну вредност. Еколошки отисак пома-
же корпорацијама да побољшају свој 
маркетиншки увид, успоставе стра-
тешке циљеве, остваре бољи учинак и 
покажу своју снагу. Еколошки отисак 
указује на места на којима би се регио-
ни, индустријски сектори и компаније 
могли сусрести са све већим ограни-
чењима у ресурсима попут енергије, 
шума, пољопривредног земљишта, 
пашњака и рибњака. Питање заштите 
животне средине и њених саставних 
елемента постало је значајан сегмент 
пословања Електовојводине са кон-
стантним учинком о непрекидном 
унапређењу и бризи о средини која 
нас окружује – истиче Драгана Матић, 
инжењер 1 у Служби за заштиту жи-
вотне средине Управе Друштва. 

А.Жи.

заштита екоСа значајан СеГмент поСлоВаЊа

Еколошки отисак је мера нивоа људске потрошње природних ресурса која се упоређује са 
капацитетом Земље да апсорбује негативне ефекте наших активности. Србија троши више 
природних ресурса него што јој је доступно

Еколошки отисак – калкулатор 
оптерећења животне средине

Природни ресурси: брига о животној средини



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА20

В
ес

Ти
 и

з
О

К
Р

УЖ
еЊ

а

ЕлЕкТРОПРИВРЕДА ЦРнЕ 
ГОРЕ ПОРЕСкИ ДуГ ПРЕТВАРА 
у АкЦИЈЕ
Акционари Електропривреде Црне 

Горе (ЕПЦГ) усвојили су одлуку о 
претварању пореског дуга преду-
зећа од 45 милиона евра у акцијски 
капитал компаније. После овога др-
жава Црна Гора имаће 56,9 одсто ак-
ција у ЕПЦГ. Након емисије акција 
ЕПЦГ, по основу претварања дуга у 
акцијски капитал, држава ће имати 
56,9 одсто, италијанска компанија 
А2А 41,7 одсто, а мањински акцио-
нари 1,34 одсто акција те електрое-
нергетске компаније.

Новина је и да ће у Црној Гори 
струја за домаћинства са двотариф-
ним мерењем од 1. августа бити 0,94 
одсто скупља, а са једнотарифним 
0,18 одсто. 

ЕРС МОРА ОСТАТИ у 
ДРЖАВнОМ ВлАСнИШТВу
Председник Републике Српс-

ке Милорад Додик поручио је да 
постојећи систем Електропривре-
де Републике Српске (ЕРС) мора да 
остане у државном власништву. До-
дик је истакао да власт Српске неће 
дозволити да ЕРС мења власничку 
структуру, јер мора да остане једин-

ствен у функционалном и финан-
сијском смислу.

 - Пословна политика, коју је подржа-
ла Влада Републике Српске, довела је до 
тога да имамо један од најстабилнијих 
система у региону, потпуно билансно 
уравнотежен, финансијски стабилан 
и технолошки способан - рекао је Ми-
лорад Додик, председник Српске по-
сле разговора са руководством ЕРС-а и 
Рудника и Термоелектране „Гацко“.

Директор ЕРС-а Бранислава Миле-
кић истакла је да се рекордни произ-
водни резултати остварују захваљујући 
улагањима у модернизацију и рекон-
струкцију производних капацитета и 
дистрибутивну мрежу.

Она је напоменула да је ЕРС оства-
рила највећу производњу у историји 
пословања са 6.364 GWh електри-
чне енергије, те добит од 53 милиона 
конвертибилних марака, као и да су 
дистрибутивни губици са 21,6 одсто ко-
лики су били у 2006. години смањени на 
13, 29 одсто.

ХРВАТСкА: ЈОШ МАлО ПА 1.000 
СунЧАнИХ ЕлЕкТРАнА
Према последњим подацима Хр-

ватског оператора тржишта енергије 
у саставу повлашћене производње 
електричне енергије из постројења 

на обновљиве изворе и когенера-
цијских постројења на дан 11 јул 
2014. године било је укупно 909 сун-
чаних електрана чија је укупна сна-
га достигла 29,114 МW. Истовремено, 
ту је и 18 ветроелектрана с укупном 
снагом 254,25 МW, 11 биоплинских 
електрана с укупном снагом 11,135 
МW, четири електране на биомасу с 
укупном снагом 7,69 МW, пет малих 
хидроелектрана с укупном снагом 
1,452 МW, две електране на депон-
ски и плин из прочиштача вода укуп-
не снаге 4,36 МW као и пет когене-
рацијских постројења укупне снаге 
13,293 МW.

То уједно значи да је у Хрватској 
средином јула ове године било 950 
повлашћених произвођача електри-
чне енергије, који су с ХРОТЕ-ом 
склопили уговор о откупу електри-
чне енергије, а укупна производна 
снага износила је 321,47 МW.

СлОВАЧкА ЕлЕкТРОПРИВРЕДА 
нА ПРОДАЈу
Годинама актуелна продаја највеће 

словачке енергетске компаније „Сло-
венске електране“ (СЕ) постала је ак-
туелна након што је челник италијан-
ске енергетске компаније „Енел“, која 
има 66% удела у СЕ-у изјавио да  раз-
мишља о продаји тог удела. „Енел“ 
планира да прода различиту имови-
ну вредну 4,4 милијарди евра, како 
би смањио дуговања од око 37 ми-
лијарди евра. При томе СЕ вреди око 
3,8 милијарди евра, укључујући и ду-
говања од око милијарду евра.

Словачка влада, која је задржала 
34% удела у СЕ-у још није добила ни-
какво службено обавештење о про-
даји деоница и иако је задржала пра-
во првенства од Енела питање је има 
ли финансијских могућности да от-
купи толики удео у СЕ-у.

Приредила М. Ј.

 

актуелноСти из енерГетике 

ОКРуЖЕЊЕ: поскупљује струја у Црној гори – ЕП систем Републике Српске стабилан 
– Хрватска пребројала капацитете за производњу струје из обновљивих извора - 
Енел заинтересован за Словачку електропривреду

Држава власник 
електропривреде
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Почетком јуна у Беочину на поте-
зу „Танцош“ пуштена је у пробни 
рад соларна електрана снаге 996 

kW. Соларни панели са припадајућом 
трафостаницом смештени су на повр-
шини од три хектара.

– Споразум о сарадњи на реализа-
цији оваквог пројекта потписали су 
представници Општине Беочин, пред-
ставници Покрајинског Секретаријата 
за енергетику и минералне сировине и 
Привредно друштво „Прима енерџи“ 
доо из Новог Сада, која је била и инвес-
титор изградње. Пројектно-техничку 
документацију соларног постројења и 
припадајуће трафостанице урадио је 
„СТАТИК 08“ доо из Челарева уз струч-
ну и техничку помоћ коју је пружио но-
восадски Институт за превентиву доо 
– каже Александар Слијепчевић, руко-
водилац Сектора за енергетику и ин-
вестиције у ЕД Нови Сад.

Уследило је решење о одобрењу за 
прикључење соларне електране као 

и Уговор о изградњи прикључка на 
дистрибутивни систем електричне 
енергије које је издала Електродистри-
буција Нови Сад. Комплетну техноло-
гију за изградњу соларне електране до-
премила је чешка компанија SOLARTEC 
која је била и генерални извођач радо-
ва, а опрему за аутоматску контролу 
даљинског управљања урадио је Инсти-
тут „Михајло Пупин“ из Београда.

– У читавом административном послу 
припреме инвестиције, а који је претхо-
дио изградњи и пробном раду соларне 
електране, важно је рећи и то да је При-
вредном друштву Прима енерџи, на ос-
нову Уговорa о изградњи прикључка 
на дистрибутивни систем електричне 
енергије у име ЕД Нови Сад исходовала 
Решење о одобрењу за извођење радова 
за прикључак. За потребе прикључења 
су издејствовали и Решење о употреби 
објекта соларне електране. Електродис-
трибуцији Нови Сад је достављена ком-
плетна инвестиционо-техничка и фи-

нансијска документација, потписан је 
Записник о њеној примопредаји, а реч 
је о подземном 20 kV воду и средњена-
понском блоку са припадајућим средње-
напонским мерењем – каже Слијепче-
вић и наглашава да је 10. јуна соларна 
електрана (зидана трафостаница „При-
ма енерџи“ 1X1000 VA на 20 kV изводу 
„Сусек“) прикључена на дистрибутив-
ни систем електричне енергије.

Током трајања пробног рада струч-
на комисија ЕД Нови Сад функционал-
но је испитала рад соларне електране, а 
како је резултат био позитиван то значи 
да је инвеститор испунио предуслов за 
добијање статуса повлашћеног произ-
вођача електричне енергије.

Вредност инвестиције за изградњу 
соларне електране је око три милиона 
евра, а електромонтажни радови из 
Уговора о изградњи прикључка, чији је 
инвеститор ЕД Нови Сад је око 10 ми-
лиона динара.

М. Ј.

у беочину пуштена у пробни рад Соларна електрана СнаГе 996 kW

Беочин: соларни панели

Соларна електрана у Беочину након прикључења на дистрибутивни систем 
Електровојводине испунила предуслов за добијање статуса повлашћеног произвођача 
електричне енергије

Соларка – повлашћени 
произвођач
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Према дефиницији Светске здрав-
ствене организације здравље је 
опште психо-физичко и социјал-

но благостање. На њега утиче поједи-
нац, здравствени радник али и средина 
у којој се живи и ради. У Здравственој 
станици Електровојводина у дворишту 
пословне зграде, разговарали смо са 
др Душанком Ћорилић, специјалис-
том медицине рада чије се радно место 
налази под окриљем Службе за здрав-
ствену заштиту радника Дома здравља 
„Нови Сад“.

Како оцењујете здравствено 
стање заослених у Електровојводи-
ни?

– Сваке године Друштво организује 
систематске прегледе за запослене од-
вајајући оне који су специфични за 
жене и мушкарце. Из лабораторијских 
и општих дијагностичких метода пре-
познаје се клиничка слика пацијента и 
често се деси да се нека болест открије 
у зачетку, онда када још не даје довољ-
но снажне симптоме када би можда па-
цијенти и сами реаговали. Некада се 
догоди да након резултата одређених 
тестова питaмо оболелог да ли можда 
осећа неке промене, а он се тада сети да 
је имао сметње у функционисању поје-
диних органа и то нам потврђује да смо 
на правом путу до коначне дијагнозе и 
прописивања адекватне терапије.

Шта пацијент треба да ради када 
добије резултате након комплекс-
них  систематских прегледа који се 
организују за запослене?

– Одмах треба да оде код изабраног 
лекара, разговара са њим и добије даља 
упутства о томе да ли су евентуално по-
требна додатна испитивања и код ког 
специјалисте. То што ви добијете након 
систематског прегледа су само опште 
информације о тренутном стању вашег 
организма. Нешто можда треба детаљ-
није испитати, а додатне анализе попут 
ултразвука, рендгенског снимања или 
лабораторије никада нису на одмет. Чо-
век некада није свестан да има здрав-
ствени проблем. Живи се брзо, пуно 

тога желимо да урадимо у једном дану, 
па често не ослушкујемо наш органи-
зам који нам итекако сигнализира када 
нешто није у реду. Када се уђе дубље у 
дијагностику ствари могу да се реше 
када је болест у зачетку.

Шта у том случају предузети?
– Следи детаљнији разговор са па-

цијентом. Важно је да се стекне пове-
рење у свог изабраног лекара и да се от-
вори према њему. Онда откријемо како 
пацијент живи, како се храни, какве су 
му навике. Сви ти детаљи су јако важни 
за успостављање дијагнозе и одређи-
вање терапије. Лабораторијске анали-
зе конкретно покажу да ли грешимо у 
стилу живота, откривају шта је то што 
носимо генетски и тако нам егзактно 
сугеришу шта да предузмемо како би 
побољшали опште здравствено стање, 
а лекари добро знају коју терапију тре-
ба да препишу пацијенту. Ми све више 
постајемо породични лекари, тако да је 
и моја специјализација као стручњака 
медицине рада за то предиспозиција. У 
ову амбуланту долази око 3.000 радни-
ка. Значи лечимо садашње, бивше запо-
слене и њихове породице.

Шта би нам Ви као лекар специја-
листа који иза себе има скоро три 
деценије радног искуства савето-

вали за здравији и квалитетнији 
живот?

– Већ годинама спроводимо вак-
цинацију против грипа која се орга-
низује сваке јесени и према препору-
ци Светске здравствене организације 
на основу изолованих вируса. Тога се 
најпре придржавају радници чији је 
посао везан за контакт са спољашњом 
средином, јер знају колико је важан 
имунитет. Можемо да се похвалимо 
чињеницом да је све мање повређених 
на терену, чему је допринело изузетно 
залагање Службе за безбедност заш-
титу и здравље на раду перманентним 
обукама запослених. Свака породица 
је изложена стресу што такође ути-
че на опште стање организма. Када је 
реч о младима, они морају редовно и 
довољно да спавају. Проводимо много 
времена пред компјутером, дружења и 
шетње су нам у другом плану, а о рекре-
ацији да и не говорим. Можете, реци-
мо да прошетате до посла и са Новог 
насеља. То је пола сата у једном правцу. 
И када дођете кући већ сте учинили 
много за себе. Уживали сте на ваздуху, 
бићете опуштенији и у окриљу своје 
породице срећнији, а то је суштина и 
предуслов за здрав живот.

М. Ј.

СтаЊе здраВЉа запоСлених у електроВојВодини

Запослени у Електровојводини могу да се похвале задовољавајућим општим 
стањем здравља. Редовни систематски прегледи помажу раном откривању болести 
и већем степену оздрављења. Број повреда на раду је све ређи, чему је допринела 
адекватна заштита али и едукација запослених на терену

Здравље је начин живота

Др Душанка Ћорилић у разговору са нашом новинарком 
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Све што чини име Електровојво-
дине резултат је вишегенера-
цијског рада, сарадње и посвеће-

ности струци бивших запослених који 
у окриљу свог удружења настоје да не-
гују сећања на протекло време сусре-
тима попут оног који је организован 
крајем јуна на Палићу.

– Тим поводом одржали смо мани-
фестацију под називом „Котлић до 
дна“ у којој су учествовли представни-
ци свих подружница Гранске организа-
ције пензионисаних радника Друштва.
Такмичили смо се у спремању рибљег 
паприкаша и то у тринаест котлића ко-
лико је било екипа. Након дегустације 
у оштрој конкуренцији прво место ос-
војили су пензионери Управе Електро-
војводине које је предводио „главни 
кувар“ Милан Лончар уз асистенцију 
Милорада Мацуре и Радослава Је-
фтића. Они су прекаљени у овом послу 
па је сваки на свој начин дао допри-
нос победничком месту - каже Косана 
Марков, председница Гранске органи-
зације пензионисаних радника Елек-
тровојводине.

Овај сусрет искоришћен је и да се 
још једном искаже захвалност дирек-
тору Друштва мр Богдану Лабану који 
је недавно приликом посете Клубу 

пензионисаних радника Електровојво-
дине пружио пуну подршку Удружењу, 
уз обећање да ће све што су учинили 
до сада наићи на одобравање посло-
водства Друштва.

– Сви смо се сложили да се директо-
ру Лабану додели чланска карта којом 
је стекао статус почасног члана нашег 
Удружења као награду за однос према 
старијим колегама -  објаснила нам је 
Косана Марков и с поносом образло-
жила да овакво признање имају још 
само два члана менаџмента Електро-
војводине, од којих је један учествовао 
у оснивању пензионерског Удружења, 
а други помогао да оно и опстане у 

кризним временима  деведесетих го-
дина.

У опуштеној атмосфери којој су ум-
ногоме допринеле пензионисане коле-
ге, домаћини из Подружнице у Суботи-
ци и у предивном окружењу коју пружа 
Палићко језеро седамдесетак учесника 
ове манифестације веселило се на гото-
во исти начин као некада када су ради-
ли и стварали будућност.

Летња киша била је опомена да је 
сусрет при крају па се атмосфера из 
природе преселила у сећање на гене-
рацијско дружење које је овога пута 
посвећено Дану Електровојводине.

М. Ј.

ГранСка орГанизаЦија пензионера орГанизоВала такмичеЊе у куВаЊу котлиЋа

Манифестацијом „Котлић до дна“ представници пензионера свих подружница гранске 
организације обележили Дан Електровојводине

Палић домаћин 
„Котлића до дна“ 
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Жири је имао тежак задатак: који је котлић најбољи

Учесници „Котлића до дна“
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Милорад Зелић, рођен је 1964. годи-
не у Гакову, а данас живи у селу Свето-
зар Милетић. Обавља послове главног 
електромонтера 1 у Електродистри-
буцији Сомбор, у Сектору експлоата-
цијe. Његов задатак је свакодневно 
обављање најсложенијих послова одр-
жавања електроенергетских објеката 
уз коришћење личних и колективних 
заштитних средстава. Са скоро три де-
ценије радног искуства прошао је рад-
ни стаж од изградње до експлоатације. 
Иако је електромонтер ризично, дина-
мично и одговорно занимање, Мило-
рад и поред тога воли свој посао. Ипак, 
колико год да су му радни задаци за-
хтевни, он настоји да породица не трпи 
због тога – сваки слободан тренутак 
проводи са супругом Весном и ћеркама 
Наташом и Тањом. Прва радна искуства 
стекао је на терену, упознајући тајне 
електроструке. Проводећи много вре-

мена ван свог дома, овај узоран радник 
осетио је снажну потребу да ништа не 
препусти забораву. Отуд се, како каже, 
развио његов хоби – писање песама. 

– Слободно време користим за одмор. 
Одушка налазим у поезији. Сваки стих 
посвећен је супрузи, деци, пријатељима 
и колегама. Песмама шаљем поруке, ре-
чима описујем осећања, срећу, али и не-
задовољство, а инспиришу ме најразли-
читији догађаји. Песме су одраз мојих 
дубоких осећања, топлине, љубави и 
жеље да дуго живе и буду забележене. 
Почео сам да се бавим писањем још на 
одслужењу војног рока. Усамљен и дале-
ко од дома пожелео сам своје емоције да 
преточим у песму. Прве строфе су биле 
одраз мојих дубоких осећања упуће-
не вољеној супрузи. Данас, док савес-
но радим свој посао и мислим на своје 
најближе рађају се нове идеје за нове 
песме. Верујем да ћу своја размишљања 

преточити у безброј песама које ће ос-
тати мојој породици као сећање на мене 
и моју безграничну љубав према њима 
– каже Милорад Зелић и истиче да је у 
свом послу, породици, и хобију прона-
шао себе.

А.Жи.

уз помоЋ радника електроВојВодине рода избаВЉена из клопке

милорад зелиЋ ГлаВни електромонтер у ед „Сомбор“

уз помоћ одговорног приступа запослених у Електровојводини избављена је млада 
рода из гнезда-клопке уз велико одушевљење локалног становништва

„Посао је мој НАЈлЕПШИ  од свих,
Па зато му овај ја поклањам стих.
Али знајте људи, увек биће Бога, 

И што сам монтер не жалим због тога.“

Спасено младунче беле роде

Велики – обичан човек

Инспирација у послу

Забринути житељи из села Субо-
тиште у општини Пећинци, на ко-
зумном подручју ЕД Рума поче-

тком јула пријавили су Покрајинском 
заводу за заштиту природе да један од 
младунаца беле роде већ дуже време не 
може да полети, док су други младунци 
из истог гнезда претходних дана изле-
тели. С обзиром на то да се у гнездима 
рода често налазе велике количине ка-
напа, крпа, пластике, папира и других 
природних материјала, млада рода ос-
тала је упетљана у једно велико клупко 
канапа. 

Стручњаци завода, орнитолог Марко 
Туцаков и правник Слободан Борчић, 
у договору са надлежнима из ЕД Рума 
били су у Суботишту како би младунца 

ослободили и омогућили му да полети. 
Уз помоћ радника Електровојводине 
који су обезбедили елеваторску корпу, 
рода је избављена из гнезда где се нала-
зила у сопственој клопци. Утврђено је 
да је као последица дуготрајне повре-
де узроковане упетљавањем у конопац 
десна нога младе роде скоро потпуно 
атрофирала.

Захваљујући великој бризи локалног 
становништва, рода је избављена из 
гнезда–клопке уз велико одушевљење 
господина Ненада Јанковића који је За-
воду пријавио случај. Овакав пример 
показује одговоран приступ запосле-
них и руководства у Електровојводини 
у суочавању са проблемима узрокова-
ним гнежђењем беле роде на електрич-

ним стубовима. Покрајински завод, као 
законски овлашћен ималац над строго 
заштићеним врстама птица задужен је 
за практичне интервенције које се тичу 
спречавања угрожавања ових врста 
птица и њихових станишта.

А. Жи.
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EXIT  АВАНТУРА, највећи музич-
ки спектакл на Петроварадинској 
тврђави посетило је ове године 

више од 180 хиљада људи из преко 60 
држава света. Највише гостију било је 
из региона, па из Велике Британије и 
Холандије, а први пут су виђени и ту-
ристи из Азербејџана и Јапана. Петро-
варадинска тврђава била је светска 
престоница забаве на којој је током че-
тири фестивалске вечери на двадесе-
так бина распоређених на различитим 
локацијама наступило више од 400 из-
вођача из целог света.

Церемонија отварања најбољег ев-
ропског фестивала која је одржана на 
главној бини 10. јула на 158. рођендан 
Николе Тесле и била посвећена на-
шем највећем генију, почела је великим 
ватрометом. У тему церемоније отва-
рања савршено се уклопио спектаку-
ларни мултимедијални перформанс 
Пет Шоп Бојси (Pet Shop Boys) под на-

зивом Електрик,  што је била одлична 
подлога за овај спектакл. Највеће изне-
нађење првог дана био је белгијски му-
зичар Стромае (Stromae) са својим нео-
дољивим латино нотама, али и сјајним 
модним трансформацијама. Такође и 
етно музика Слободана Тркуље и Бал-
канополиса привукла је велику пажњу 
посетилаца.

Посетиоце овогодишњег петнаестог 
EXIT фестивала чекао је фантастичан 
и разноврстан програм који је садржао 
много ексклузивних имена која су први 
пут дошла  у Србију.  Други дан фес-
тивала обележили су наступи састава 
Рудиментал (Rudimental) као и главна 
звезда мејн стејџа поп дива Глориа Геј-
нор (Gloriа Gejnor).

Треће вече традиционално је најпо-
сећеније вече фестивала. Око 45.000 
људи уживало је у најразличитијим 
музичким угођајима, од виртуозних 
2Cellos, романтичног Дамон Албарнa 

(Damon Albarn), преко омиљених реги-
оналних извођача Бомбај штампе и Рун-
дек Карго Трија чије је наступе пратило 
хорско певање, до експлозивних Скри-
лекса (Skrillex), Афроџекa (Afrojack) и 
Горгон Ситија (Gorgon City). 

Наступима Hurts који су химнич-
но певали своје највеће хитове, Суедa 
(Suede), Дип Дишa (Deep Dish), Саба-
тонa (Sabaton), Дејана Петровића Биг 
бенда и многих других завршен је први 
део фестивала. EXIT - АВАНТУРА се 
наставила на Си денс фестивалу (Sea 
Dance Festival), који je од 15. до 17. јула 
одржан на најлепшој плажи Јадрана, Јаз 
у Будви. 

Тврђава је свакодневно била пуна 
разиграних и расположених људи, а не-
вероватна количина позитивне енер-
гије и оптимизма допринели су једин-
ственој атмосфери фестивала о којој ће 
се причати наредних годину дана.

А. Жи.

заВршен најбоЉи музички ФеСтиВал у еВропи

Петроварадинска тврђава била у периоду од 10. до 13. јула светска престоница забаве. 
Захваљујући Електродистрибуцији Нови Сад фестивал EXIT протекао без икаквих 
проблема у снабдевању електричном енергијом

EXIT авантура

К
УЛ

ТУРа
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а ГодишЊиЦа роЂеЊа николе теСле

Никола Тесла један од најблиста-
вијих умова човечанства рођен 
је 10. јула 1856. године у Смиља-

ну, тадашњој Хабсбуршкој монархији, 
на територији данашње Хрватске, као 
син сеоског православног свештеника. 
Рођен у Парохијанском дому, одмах иза 
Цркве „Светог Петра и Павла“. Усвајао 
је знање, књиге и језике. Основну школу 
похађао је у Смиљану и Госпићу. Висо-
ку Реалну гимназију завршио је у Кар-
ловцу 1873. године. Од 1875. до 1878. го-
дине студира на Политехничкој школи 
у Грацу, а 1880. године уписује студије 
филозофије на Универзитету у Прагу. 
Године 1884. одлази у Америку где ос-
таје до смрти. Почиње да ради у Едисо-
новој компанији коју напушта већ 1885. 
године и оснива сопствену компанију – 
„Tesla Arc & Light Co“. Почиње да прави 
прве моторе и генераторе наизменич-
них полифазних струја.

Један од највећих светских пронала-
зача и научника допринео је науци и 
технолошком прогресу света, а његов 
најзначајнији изум којим смо и данас 
окружени, јесте индукциони мотор на-
изменичне струје заснован на ингени-
озном открићу магнетног поља.

Низала су се открића, изуми, нове 
конструкције и патентни задивљујућом 

брзином и квалитетом. Проналазач је 
генератора струја високе фреквенције, 
осцилаторног трансформатора – Тесли-
ног трансформатора, механичких ос-
цилатора, радара, рендгена, електричне 
централе. Открио је снимање радио та-
ласа из свемира, машину која индукује 
замљотресе, неонско осветљење и бе-
жично снабдвање енергијом из јоно-
сфере, а важан је и као кључни творац 
радија. Један од утемељивача радиотех-
нике уопште. У историји науке остаје 
записан и као пионир даљинског упра-
вљања, а значајан део дао је и машин-
ству својим оригиналним решењима 
турбина и пумпи без лопатица уз при-
мену новог принципа искоришћења 
енергије флуида посредством трења. 
Оно што га чини једним од највећих на-
учника света, савремене епохе, јесте ње-
гов визионарски рад на успостављању 
глобалних бежичних планетарних ко-
муникација. 

Својим системом четири кола у резо-
нанци показао је да су антена, уземљење 
и резонанца три елемента која мора да 
поседује сваки предајник и пријемник 
за бежичну телеграфију, чиме је открио 
пут ка модерном радију. Његов сис-
тем наизменичних струја је омогућио 
знатно лакши и ефикаснији пренос 
електричне енергије на даљину. Био је 
кључни човек на изградњи прве хидро-
централе на Нијагариним водопадима 
и тиме остварио замисао из детињства. 
На Нијагариним водопадима се на аме-
ричкој страни са правом налази спо-
меник Николи Тесли, идентичан оном 
испред Електротехничког факултета 
у Београду. Једини је Србин по коме је 
једна јединица међународног СИ систе-
ма добила назив - мера за магнетну ин-
дукцију „тесла“.

Теслина генијалност огледала се и на 
другим пољима. Говорио је осам јези-
ка, с лакоћом памтио напамет читаве 
књиге, прецизно визуелизовао уређаје 
и могао да их конструише без црта-
них планова, а због посвећености нау-
ци је читав живот проживео у целиба-

ту, мада је био згодан двометраш веома 
популаран међу лепшим полом. 

Што се тиче приватног живота, па-
тио је од опсесивно-компулсивног по-
ремећаја који се огледао у опседнуто-
сти неким детаљима, на пример бројем 
три. Често му се дешавало да обилази 
око блока зграда три пута пре него што 
уђе, поред тањира је имао три салвете 
пре оброка. У исхрани је био вегете-
ријанац. Био је такође лични пријатељ 
америчког књижевника Марка Твена. 
Превео је неколико песама Јована Јо-
вановића Змаја кога је лично упознао 
када је посетио Београд и коме је пос-
ветио есеј. Био је номинован за Нобе-
лову награду, коју никад није добио.

У осамдесет седмој години у хотелу у 
Њујорку, 7. јануара 1943. године  прес-
тало је да куца срце овог научника. 
Ипак, и данас  значајни део Тесле живи 
у његовим достигнућима која су огро-
мна и која су саставни део наше сва-
кодневнице, а због којих  овај геније 
носи епитет „човека који је измислио 
20. век.“

А.Жи.

у Србији 10. јула обележен Дан науке. На тај дан пре 158 година рођен је Никола 
Тесла, геније који је изменио свет. Изуми највећег генијалног иноватора чине 
темељ научно технолошког продора, обележавају 20. век, а без њих савремена 
цивилизација не би се могла замислити

Тесли у част
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Четвородневни фестивал науке 
прославио је рођендан Нико-
ле Тесле и Дан науке, 10. јул, и 

тиме отворио Тесла форум и Тесла сај-
бер камп окупивши на Иришком вен-
цу 150 најталентованијих студената из 
Србије, са Кембриџа, Оксфорда, Сор-
боне, америчких и других факултета. 
Део кампа и форума били су и амба-
садори најпрестижнијег светског фо-
рума за младе One Young World, као и 
алумнисти Харварда, Кембриџа и Окс-
форда, са представницима Организа-
ције српских студената у иностранству. 
„НИКОЛА ТЕСЛА - Secret Connection 
Summit“ је интернационала манифеста-
ција која се на један потпуно нов и мо-
деран начин бави научном, културном 
и цивилизацијском заоставштином ве-
ликог изумитеља, проналазача и науч-
ника, фестивал који се бави темама које 
осветљавају Теслин допринос напретку 
модерне цивилизације у областима ко-
муникација, телекомуникација, енер-
гетике, иновација, културе, екологије и 
филозофије стваралаштва. Предавачи 
и гости овог фестивала науке, знања и 
културе били су светски и домаћи про-
слављени предавачи, научници, књи-
жевници, сликари, редитељи, филозо-
фи и изумитељи. Међу гостима су биле 
личности попут директора међународ-
ног центра за мир из Вашингтона Гаја 
Ђокина, затим председник француске 
федерације за УНЕСКО Ив Лопез, ди-
ректор међународног самита за одржи-
во лидерство Умеш Муки, међународни 
активиста за мир Тијаго Фереира Ло-
пес, прослављена аустралијска профе-
сорка Наташа Чича и чувени амерички 
графичар Раве Мехта чија је изложба 
стрипа „Проналазач - прича о Николи 
Тесли“ на Фрушкој гори имала светску 
премијеру.

Свечаној Академији, којом је обеле-
жен рођендан Николе Тесле присуство-
вао је и Градоначелник Новог Сада Ми-
лош Вучевић. Он је том приликом и 
отворио други мултимедијални међу-

народни фестивал „НИКОЛА ТЕСЛА – 
Secret Connection Summit“.  

– Нови Сад је једини град на свету 
који је Николи Тесли доделио титулу 
почасног грађанина пре 78 година. Био 
је један од оних који су решили да свој 
живот посвете стварању бољег света и 
часнијег места за живот. Данас на овом 
месту постоји изузетна синергија науке, 
образовања, привреде и духовне снаге, 
и то је слика коју Град жели да ствара 
о себи, нашој држави, и пре свега о на-
шем народу – рекао је градоначелник и 
додао да ће Град свесрдно подржавати 
овај фестивал са жељом да се што више 
младих људи заинтересује за лик и дело 
Николе Тесле.

Присутнима се на Свечаној академији 
и отварању Тесла глобал форума обра-
тио и директор међународног УНЕСКО 
Центра за мир и председник Федера-
ције УНЕСКО мрежа САД Гај Ђокин.

– Водим америчку федерацију Уне-
ско клубова и сада сам, на путу за Кину, 
први пут у Србији. Веома сам срећан 

што могу да упознам и вашу земљу и 
људе. Тесла је био велики научник, али 
и велики хуманитарац и желим да се 
придружим свима који му одају почаст 
- изјавио је Ђокин. 

Он је додао да су Уједињене нације 
прогласиле 2015. за годину светла и 
светлосне технологије. 

– Не постоји боља личност од Тесле. У 
том контексту и наша федерација Уне-
ско клубова ће тим поводом приредити 
догађај њему у част. Надам се да ћемо 
у томе за партнера имати и ваш Тесла 
глобал форум - истакао је Ђокин.

„Никола Тесла - Secret Connection 
Summit“ или „Тајна веза“ из насло-
ва инспирисана је стиховима Душка 
Трифуновића. Идеја фестивала, запо-
четог прошлог лета, на 70 година од 
Теслине смрти јесте да створи „сај-
бер камп“ за 100 до 150 талентованих 
студената из Србије и света, као и за 
угледне стране и домаће предаваче и 
почасне госте.

А.Ж.

четВороднеВни ФеСтиВал науке проСлаВио роЂендан николе теСле и дан науке 10. јул

Мултимедијални међународни фестивал “Никола Тесла - Secret Connection Summit” 
одржан на Фрушкој гори у Норцеву од  10. до 14. јула

Мултимедијални фестивал у 
тајној вези са Теслом
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Свечано отваранје фестивала




