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За мирнију зиму

Септембар је месец када се врши анализа реали-
зације Плана ремоната мреже и постројења свих 
напонских нивоа, да би се видело шта је, евенту-
ално још неопходно урадити у октобру и новем-
бру, како би се мрежа још боље припремила за 
предстојећу зиму. Запослени у Електровојводи-
ни одговорни за овај посао свакодневно обилазе 
огранке, како би се заједничким напором заврши-
ли ремонти и урадили планирани већи послови 
на мрежи и постројењима свих напонских нивоа. 

Реализација планова ремоната, инвестиција и 
улагања у реконструкцију и одржавање електрое-
нергетских објеката пред зимску сезону, појачана  
је на целом конзуму ЕПС-а и због могућих про-
блема са недостатком довољних количина елек-
тричне енергије. Потребно је мрежу припремити 
и за измењене токове енергије и са максималном 
стабилношћу испоруке.

На конзуму Електровојводине степен реализа-
ције ремоната на 110 kV нивоу је преко 85% и до 
краја ремонтне сезоне биће комплетно завршени, 
на 35 kV ће, такође, бити комплетно завршен до 
краја новембра, а степен реализације на 20 (10) kV 
сада износи преко 80% и до краја сезоне ће бити 
потпуно завршен. Ниски напон је најобимнији 
али ће и он бити урађен у високом проценту.

Упоредо са ремонтним радовима, у току септем-
бра се интензивно радило и на реконструкцији 
110 kV објеката „Бечеј“ и „С. Митровица 1“, који 
су након дуже експлоатације комплетно обновље-
ни. Током године се радило и на проширењу уп-
рављања СН мрежом у огранцима ЕД „Нови Сад“, 
„Сомбор“ и „Суботица“. У објектима 110 kV „Нови 
Сад 9“ и „Суботица 4“, замењена је комплетна ре-
лејна опрема. У последња два месеца пуштена су 
у погон три нова енергетска трансформатора 31,5 
MVA, преносног односа 110/20 kV у ТС „С. Мит-
ровица 1“, ТС „Бечеј“ и ТС „Футог“. Такође, у сис-
тему даљинског управљања биће прилагођено и 
реконструисано неколико 110 kV и средњенапон-
ских објеката.

Иако је реализацију планираних дана током го-
дине успоравао надпросечан број кишних дана, 
по извршеним ремонтима у високом проценту, 
реконструкцији СН водова, завршетку започетих 
инвестиционих радова, добрим стањем опреме, с 
разлогом мирно очекујемо предстојећу зимску се-
зону.

М. Шијан
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А 
Влада СРБиЈе именОВала диРектОРа „електРОпРиВРеде СРБиЈе“ 

Влада Србије је на седници од 2. 
октобра, именовала Александра 
Обрадовића за директора Јавног 

предузећа „Електропривреда Србије“. 
Одлуком Владе Србије да Александру 
Обрадовићу повери четворогодишњи 
мандат директора „Електропривре-
де Србије“ потврђена је одлучност да 
наставак реформи у ЕПС-у спроведе 
професионални менаџер са изузетном 
биографијом и признатим пословним 
резултатима. 

Обрадовић је изабран на јавном кон-
курсу у веома јакој конкуренцији међу 
више од 70 кандидата. Тај конкурс је 
расписан још у јулу прошле године и 
продужаван је како би се пружила шан-
са најбољим кандидатима да се на време 
припреме за трку за место првог човека 
највећег јавног предузећа у Србији.

На место в. д. директора ЕПС-а Алек-
сандар Обрадовић је први пут изабран 
6. септембра 2012. године, а потом му 
је мандат продужаван у још два навра-
та. Обрадовићева биографија потврђује 

да је реч о искусном професионалном 
менаџеру. Он је био регонални дирек-
тор ЧЕЗ-а, најпрофитабилније европ-
ске електропривреде, док је у консул-
тантској кући „Артур Д‘Литл“ водио 
реструктурирања многих европских 
компанија, а у француском „Лафаржу“  
бавио се пословима стратегије и инвес-
тиција. У Прагу је завршио студије еко-
номије и бизниса на Универзитету „Ан-
гло-американ“, док је мастер студије 
завршио на Универзитету у Питсбургу 
у Сједињеним Америчким Државама. 

Током две године у ЕПС-у Обрадо-
вић је успео да унапреди пословање и 
да после низа година негативног по-
словања ЕПС 2013. годину заврши као 
друга најпрофитабилнија компанија у 
Србији. Под Обрадовићевим вођством 
ЕПС се успешно изборио са два таласа 
отварања тржишта електричне енер-
гије и успео је да задржи чак 97 одсто 
тржишта и тиме докаже да је поуздан 
партнер привреди Србије. Оснивањем 
„ЕПС Снабдевања“, у јулу прошле го-

дине, и раздвајањем делатности снабде-
вања од дистрибуције, што је био услов 
за либерализацију тржишта, нови, а 
стари директор ЕПС-а испоштовао је 
Закон о енергетици, Уговор о Енергет-
ској заједници Југоисточне Европе и 
обавезе Србије на путу придруживања 
Европској унији. 

Упркос снажним опструкцијама 
док је био в.д. директора, Алексан-
дар Обрадовић је започео процес 
корпоративизације ЕПС-а и у на-
редном периоду  овај процес биће 
настављен како би ЕПС коначно 
постао ефикасна и профитабилна 
компанија. Циљ је да се уједнача-
вањем пословних процеса, интегра-
цијом система, професионализа-
цијом менаџмента и наставком 
реформи уведе јединствено упра-
вљање како би се отклониле све не-
ефикасности, смањио број дирек-
тора и администрације, оствариле 
уштеде и увео ред у ЕПС. 

Приредио: М. Ш. 

Александар Обрадовић 
изабран за директора ЕПС-а 

мр Александар Обрадовић, Генерални директор ЕПС-а
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РЕкОнСТРукЦИЈА ТС 110/35/20 kV 
„БЕЧЕЈ“
Због потребе развоја бечејске индус-

тријске производње и поузданијег снабде-
вања електричном енергијом општине Бе-
чеј са околином, Електровојводина је као 
приоритете свог пословања  када је одржа-
вање ЕЕО у питању, ставила реконструк-
цију ТС 110/35/20 kV „Бечеј“. Ово је једна 
од најстаријих трафостаница у систему 
Електровојводине и њена реконструкција 
траје током целе године. Завршетак радо-
ва очекује се крајем новембра ове године. 
Поред реконструкције 110 kV постројења, 
реконструисано је и средњенапонско по-
стројење 20 и 35 kV, а уграђен је и нови 
110/20 kV енергетски трансформатор сна-
ге 31,5 мегаволтампера, ради повећања 
пропусне моћи трафостанице, поред већ 
постојећих 110/20 kV и 110/35 kV енергет-
ских трансформатора исте снаге.

Трафостаница је опремљена новом 
микропроцесорском заштитом на 110, 35 
и 20 kV, затим, даљински је управљива и у 
њу је уграђена и остала најсавременија оп-
рема.

Електровојводина је у ову трафостани-
цу уложила већинска средства због потре-
бе за подизањем квалитета својих услуга. 
Надзор над комплетним радовима вођен 
је из Електровојводине. Заједно са про-
извођачима и дугогодишњим пословним 
партнерима, Електровојводина је ушла 
у сложен пројекат реконструкције а који 
се односи на осавремењавање застареле 
опреме у трафостаници, чиме се, свака-
ко, подиже ниво поузданости у испоруци 
електричне енергије на овом конзуму.

МОДЕРнИЗАЦИЈА 
ТРАФОСТАнИЦЕ 110/20 kV 
„ФуТОГ“
Такође, почетком септембра, у ТС 

110/20 kV „Футог“, пуштен је у рад нови 
трансформатор снаге 31,5 MVA. Ово је 

у ПД „Електровојводина“ први транс-
форматор са вакуумском комором на 
регулационом преклопу, који предста-
вља и витални елемент трансформато-
ра. Иако је истог капацитета као прет-
ходни трансформатор, реч је о потпуно 
новој технологији, којом се постиже 
смањење трошкова одржавања. Због 
тога ће сви наредни трансформатори 
који буду уграђивани у електроенергет-
ски систем „Електровојводине“ бити 
овакви, са вакуумским коморама. Пред-
ност ових трансформатора, са преки-
дањем преко вакуумских прекидача, на 
првом месту је дуг радни век, од скоро 
милион преклапања без одржавања. 

Сектор инвестиција у „Електровојво-
дини“, набавио је овај нови трансфор-
матор од „Минел-Трансформатора“. 

Стари трансформатор је демонтиран и 
однет на генерални ремонт, а на њему 
ће се заменити регулациона склопка. 
Када ремонт буде завршен, тај транс-
форматор биће монтиран на трафо-ста-
ницу 110/x kV „Римски Шанчеви“.  

Трафо-станица „Футог“ добила је са 
новим трансформатором на квалите-
ту и ефикасности. То се пре свега од-
носи на поузданост и квалитет испо-
руке електричне енергије за целокупни 
конзум који се електричном енергијом 
снабдева из ове трафо-станице. И ова 
реконструкција урађена је у сарадњи 
са пословним партнерима и дугого-
дишњим подизвођачима који дуго раде 
на реконструкцији мреже „Електро-
војводине“.

М. Ш.

електРОВОЈВОдина пОдиЖе ниВО пОГОнСке СпРемнОСти на СВОм кОнЗУмУ А
К

ТУЕЛ
Н

О

Квалитет испоруке на високом 
нивоу
почетком септембра пуштен под напон део реконструисане тС 110/35/20 kV „бечеј“,чиме 
је поузданост испоруке електричне енергије подигнута на висок ниво. након неколико 
дана, у тС 110/20 kV у Футогу у рад пуштен нови трансформатор снаге 31,5 MVA са 
вакуумском комором, чиме је извршена модернизација трафостанице и повећана 
поузданост рада система

Нови трансформатор у ТС 110/20 kV „Футог“
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Септембар је месец када се заврша-
ва ремонтна сезона, одређена за 
одржавање мреже и постројења 

свих напонских нивоа. У октобру и но-
вембру се настављају ремонтни радови 
незавршени током ремонтне сезоне, као 
и радови на ВН, СН и НН мрежи и по-
стројењима, како би се мрежа што боље 
припремила за предстојећу зимску се-
зону. Ова година је, што се тиче вре-
менских прилика, изузетно нестабилна, 
са надпросечним бројем кишних дана, 
количином падавина, атмосферским 
пражњењима и невременом, а то за по-
следицу има чешће испаде наших обје-
ката са мреже и кварове на опреми. Са-
мим тим и корисници дистрибутивног 
система остају без напајања електрич-
ном енергијом. Поређењем броја испа-
да ВН мреже ове и претходних година, 
2014. година је далеко нестабилнија у 
односу на претходне три.  --Припрема 
пред зимску сезону 2014./2015. је поја-
чана на целој територије ЕПС-а, због 

могућих проблема са недостатком елек-
тричне енергије. Потребно је размотри-
ти могућност  потенцијалног  напајања 
из других електропривреда, односно 
припремити мрежу на измењене токове 
енергије и са максималном стабилно-
шћу испоруке – истиче директор Зима. 

Реализација ремоната, планираних 
за ову годину, на свим напонским ни-
воима  је слична претходним годинама. 
Степен реализације ремоната на 110 kV 
нивоу је 85% и до краја ремонтне сезо-
не биће комплетно завршени (плани-
ран ремонт 61 трафостанице). На 35 
kV нивоу, степен реализације износи 
90% и до краја године биће комплет-
но завршен (планиран ремонт 59 ТС и 
1400 км мреже). Степен реализације на 
20(10) kV нивоу  износи 80% и до краја 
године биће извршено 100% (планира-
но ремонт 3700 ТС и 4000 км мреже). 
Ниски напон је најобимнији и тренут-
на реализација износи 70% и овај део 
биће урађен у високом проценту (пла-

ниран ремонт и ревизија 3200 км мре-
же). - Запослени у Дирекцији за упра-
вљање интензивно обилазе огранке, 
како би се заједничким  напором завр-
шили ремонти и извршили планирани 
већи захвати на мрежи и постројењима 
свих напонских нивоа. Релативно касно 
доношење Годишњег плана пословања 
а затим и Плана јавних набавки,  усло-
вило је временско померање покретања 
тендера за набавку опреме и радова а 
свакако и реализацију потписаних  уго-
вора током године – објашњава Зима. 

Током године било је ванредних ак-
тивности на реконструкцији 110 kV 
објеката  „Бечеј“ и „Сремска Митро-
вица 1“, који су након дуге експлоата-
ције комплетно обновљени. Претход-
них месеци започето је проширење 
управљања СН мрежом у огранку 
„Нови Сад“, „Сомбор“ и „Суботица“. У 
објектима 110 kV „Нови Сад 9“ и „Су-
ботица 4“ замењена је комплетна ре-
лејна заштита. Током године пуштена 
су у погон три нова енергетска транс-
форматора 31.5 MVA, преносног од-
носа 110/20 kV у ТС „С.Митровица1“, 
ТС „Бечеј“ и ТС „Футог“. Такође, у 
систему даљинског управљања биће 
прилагођени или реконструисани 110 
kV објекти „Нови Сад 2“, „Качарево“, 
„Суботица 4“, „Нови Сад 9“, „Срем-
ска Митровица 1“, „Нова Пазова“ и 
средњенапонски објекти „Нови Сад 
север“, „Меленци“, РП „Мокрин“ и 
„Томашевац“. До краја године ће још 
неколико објеката бити укључено у 
систем даљинског управљања („Футог 
север“, „Нови Сад Центар“).

Реализацију планираних радова ус-
поравао је надпросечан број киш-
них дана.  Након извршења ремоната 
у високом проценту, реализације ре-
конструкције СН водова, завршета-
ка започетих инвестиционих захвата, 
добрим стањем опреме у магацину, са 
разлогом мирно очекујемо предстојећу 
зимску сезону.

М. Ш.

TE
M

A
 б
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О

јА
РеалиЗаЦиЈа плана РемОната У електРОВОЈВОдини

Павел Зима, директор Дирекције за управљање

Радови добро напредују 
Степен извршења плана ремоната на свим напонским нивоима на нивоу 
претходних година. по завршетку ремоната у високом проценту, реконструкције 
Сн водова, завршетка започетих инвестиционих радова, добрим стањем опреме, 
предстојећу зимску сезону ипак очекујемо са оптимизмом, истиче павел Зима, 
директор Дирекције за управљање 
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O тренутном стању и очекивањима у 
реализацији плана набавки разго-
варали смо са директором Центра 

за јавне набавке Драганом Матићем.
Докле се стигло са реализацијом 

плана набавки у првих 8 месеци те-
куће године?

Са почетком реализације Плана за те-
кућу годину, кренулo се веома касно. На-
име, Годишњи план пословања, самим тим 
и План набавки је Влада Републике Србије 
усвојила тек половином марта. Укупна 
вредност набавки за 2014. годину износи 
7, 8 милијарди динара. Планирано је да се 
покрене 921 поступак. У ових пет месеци 
покренуто је 585 поступака набавки, чија 
је планска вредност 5,034 милијаде дина-
ра.

Од ових бројки, можда је интересант-
није напоменути да смо успели да уговори-
мо набавке које се месецима не могу окон-
чати због заштите права понуђача. То су 
пре свега набавка енергетских трансфор-
матора, армирано бетонских стубова, сту-
дентских задруга за ангажовање студената 
на повременим пословима, каблови за све 
напонске нивое, личних и колективних 
заштитних средстава, канцеларијски ма-
теријал...

Ових дана очекујемо да ћемо успешно 
реализовати и уговорити  електромонтаж-
не радове за инвестиције и прикључке, ус-
лугу очитавања бројила, испоруку тешких 
и лаких теретних возила, добра за одржа-
вање објеката 110 kV, личних заштитних 
средстава за зимски период, проширење 
система даљинског управљања, против-
пожарне заштите на одабраним енергет-
ским објектима, као и грађевинске радове 
за одржавање пословних објеката. Ове на-
бавке износе преко три милијарде динара.

Шта очекујете у погледу реализа-
ције до краја године?

Да би показатељи успешности у реализа-
цији Плана набавки били бољи, у сарадњи 
са дирекцијама вршимо анализу потреба и 
оправданости појединих позиција из Пла-
на. Надам се да ћемо извршити корекције 
које ће одсликавати наше стварне потребе. 
Максимално ћемо се ангажовати да угово-

римо све започете набавке, као и све оне 
набавке за које се након анализе утврди 
њихова оправданост. 

на који начин се по вама може по-
бољшати ефикасност јавних набавки?

Да би ову своју функцију извршили по-
требно је да имамо максимално квалитет-
но исказане потребе свих дирекција, које 
ће након усаглашавања са финансијским 
могућностима бити преточене у План на-
бавки. Такође, потребно је да План набавки 
буде донесен најкасније до краја јануара од 
стране Владе Републике Србије, као и да до 
краја године покренемо све оне набавке за 
којима имамо потребе у првих пар месеци. 

Колико је нови Закон допринео да се 
набавке одвијају ефикасније и транс-
парентније?  Да ли је у неком погледу 
одмогао?

Закон о јавним набавкама који се при-
мењује од априла 2013. године је у многим 
аспектима повећао транспарентност јер 
је, за разлику од претходног, увео обаве-
зу наручилаца да објављују конкурсне до-
кументације и позиве на својим сајтовима 
и на Порталу јавних набавки. Осим тога, 
много је строжије регулисана област пла-
нирања набавки. Када је о ефикасности 

реч, увођење електронске комуникације је 
свакако корак напред, али је то истовреме-
но довело до скраћивања рокова у којима 
је потребно сачинити документа и објави-
ти их. 

С друге стране, крут План набавки до-
води до немогућности да се у току планске 
године План мења и прилагођава реалним 
потребама, што може довести до неефикас-
ности у реализацији и проблема у посло-
вању наручилаца.

А.Ж.

дРаГан матиЋ, диРектОР ЦентРа За ЈаВне наБаВке
Н
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Покренуто 585 поступака 
набавки
успешно уговорене набавке које су месецима чекале окончање због заштите права 
понуђача. максимално се ангажовати да све започете набавке буду уговорене

Драган Матић, директор Центра за јавне набавке

l Похвале 
електровојводини

Представљајући полугодишњи 
извештај рада Управе при 
Министарству финансија за 2014. 
годину, половином септембра, 
директор Управе за јавне набавке 
Предраг Јовановић, похвалио је 
Електровојводину као једног од 
најтранспарентнијих наручиоца 
јавних набавки.

М. Ш.
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електродистрибуција Суботица по-
себан акценат ставља на наплату 
потраживања за утрошену елек-

тричну енергију, у чему је постизала 
јако добре резултате у задњих шест ме-
сеци упркос смањеном броју запосле-
них у контролној служби. Наплата у 
сваком месецу прелазила је 100% од 
фактуре за претходни месец, а најбољи 
ефекти наплате су постизани акцијама 
обуставе испоруке електричне енергије. 
Да потраживања код купаца код којих 
не може да се изврши наплата не би за-
старела предата су приватним изврши-
тељима по налогу ЕПС „Снабдевања“.

Увидом у пресек пословања Огранка 
ЕД Суботице за прву половину текуће 
године губици су се смањили за 1,44 
% у односу на исти период претходне 
године, а задатак по Акционом плану 
за 2014. годину је 0,15 %. У јулу је гу-
битак био свега 6,22% што представља 
најмање губитке у целом привредном 
друштву. Овако добрим резултатима у 
смањењу губитака допринеле су поја-
чане активности на контролним мер-
ним местима и набавке инструмена-
та за контролу мерних места, еталон 
бројило (ЗЕРА) рефлектометар и ин-
струмент за проверу редуктора. На-
бавком више оваквих  инструмената 
могло би се прегледати још већи број 
мерних места.

Планирани радови на превентивном 
годишњем одржавању електроенергет-
ских објеката свих напонских нивоа у 
Електродистрибуцији Суботица оба-
вља се према усвојеном годишњем пла-
ну.

У ТС 110/20 kV „Суботица 4“, среди-
ном августа, окончана је реконструк-
ција заштитне опреме и уграђена је 
најсавременија опрема произвођача 
АББ. Купци електричне енергије у ин-
дустријској зони Мали Бајмок напајају 
се преко ТС 110/20 kV „Суботица 4“. 
Замењене су проблематичније деони-
це подземних 20 kV кабловских водо-

ва којима је истекао радни век, услед 
чега је на њима био повећан број ква-
рова. Што се тиче надземних водова на 
20 kV напонском нивоу, извршена је ре-
конструкција 20 kV извода „Келебија“, 
20 kV извода „Мали Иђош“, као и 20 kV 
извода „Мол“ и 20 kV извода „Халас Јо-
жеф“ на територији Погона Сента. У 
склопу превентивног одржавања елек-
тродистрибутивне мреже, чишћени су 
коридори надземних водова од израс-
лог грања. 

Инвестиције су приоритетно усмере-
не на изградњу и реконструкцију елек-
троенергетских објеката и то до краја 
пословне 2014. године, а посебан сег-
мент у Служби за инвестиције је из-
градња прикључака, планско преузи-
мање и измештање мерних места, што 
је до сада реализовано 85 %. У ЕД Су-
ботица планирају изградњу МБТС-3 
са прикључним водовима и орманима 
мерних места без бројила, на Криваји. 
Затим се планира изградња 20 kV ка-
бловског вода до Привредне зоне Мали 
Бајмок ‚‘Y‘‘крак и опремање РП ‚‘СВА-
РОВСКИ‘‘  као и изградња 20кV водо-
ва у Чоки. Почетак радова се планира 
половином септембра, а завршетак из-
градње до краја текуће године. 

Осим ових позиција до краја го-
дине, ако буде довољно сопствених 

средстава, изградиле би се три стуб-
не трафостанице са прикључним во-
довима на Келебији. Овим захватом 
би се побољшао квалитет испоручене 
електричне енергије код постојећих 
купаца. 

Показатељи поузданости напајања 
купаца електричном енерегијом 
(SAIFI, SAIDI, CAIDI, ЕNS) у ЕД Су-
ботица имају веће вредности у првих 
седам месеци 2014. у односу на исти 
период 2013. године. У циљу превази-
лажења проблема везаних за неправи-
лан рад заштитних уређаја планирана 
је замена комплетног постојећег сис-
тема заштите у ТС 110/20 kV „Сента 
2“ и ТС 35/10 kV „Чантавир“. 

Безбедност и здравље на раду у 
2014. години у ЕД Суботици реализује 
се у потпуности по годишњем плану 
потреба и активности  за спровођење 
мера БЗР. Појачане контроле спро-
вођења мера БЗР при извођењу радо-
ва где су поред лица за БЗР укључени 
и  налогодавци, пословође, шефови 
служби, руководиоци сектора  и ди-
ректори, редовне обуке запослених  
и благовремено  атестирање опреме 
доприноси подизању нивоа безбед-
ности и здравља на раду и  смањењу 
броја повреда. 

А. Жи.

актУелни пОСлОВи У ОГРанкУ ед СУБОтиЦа 

Смањили губитке, повећали 
наплату
побољшање наплате потраживања за утрошену електричну енергију и смањење 
губитака у електродистрибуцији Суботица, приоритети у плановима до краја 
године

Пословна зграда ЕД Суботица
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током ове године изведене су при-
преме за реализацију друге етапе 
реконструкције ТС 110/35/20 kV 

„Сремска Митровица 1“. То подразу-
мева искључивање старог енергетског 
трансформатора 110/20 kV и енергет-
ског трансформатора 110/35 kV  уз омо-
гућавање напајања свих купаца електри-
ачне енергије са новог ЕТ 110/20 kV и то 
преко мобилног разводног постројења 
20 kV као и преко аутотрансформатора 
20/35 kV и новог унутрашњег развод-
ног постројења 35 kV.

– Пре реконструкције постојало је 
спољашње разводно постројење 35 kV 
које се напајало преко трансформато-
ра 110/35 kV чије је звездиште на 35 
kV страни било уземљено преко Пе-
терсен пригушнице. Други трансфор-
матор 110/20 kV има на 20 kV страни 
звездиште које је уземљено преко нис-
коомске отпорности од 40 Ω чиме су 
струје земљоспоја ограничене на 300 
А. Такође, постојао је и трансформатор 
35/20 kV, 8 MVA. Када је један од два 

трансформатора 110/35 kV или 110/20 
kV искључен због ремонта или квара  
његова улога је била да по могућности 
преузме највећи део оптерећења ис-
кљученог трансформатора – објашњава 
извршни директор за технички систем 
огранка ЕД Сремска Митровица, Ср-
бислав Сарић. 

Тренутно уклопно стање на ТС 
110/35/20 kV „Сремкска Митровица 1“, 
према његовим речима је  нередовно.
То значи да се корисници система који 
се напајају преко напона 35 kV сада на-
пајају преко аутотрансформатора 35/20 
kV, 10 МВА и новог трансформатора 
110/20 kV.

– Преко овог новог трансформатора 
се напајају и остали корисници напон-
ског система изнад 20 kV. Код оваквог 
уклопног стања треба обратити пажњу 
на могућност да се појави земљоспој у 
мрежи 35 kV. Струја земљоспоја ће се 
затворити кроз аутотрансформатор 
и даље преко звездишта 20 kV стра-
не од ЕТ 110/20 kV у земљу. Ово звез-

диште је уземљено преко нискоомске 
отпорности  од 40 Ω па у овом уклоп-
ном стању струје земљоспоја имају 
ефективну вредност око 500 А. Зато 
је битно подесити заштиту (струјно и 
временски) тако да се не угрози безбед-
ност људи и очувају материјална добра 
– тврди Сарић. 

Након завршене реконструкције у ре-
довном уклопном стању, ново унутра-
шње разводно постројење 35 kV ће се 
напајати преко трансформатора 110/35 
kV који ће уместо Петерсен пригушни-
це у звездишту за ограничавање струје 
земљоспоја имати две нискоомске от-
порности од  40 Ω и 30 Ω везане на ред. 
Тако ће се струја земљоспоја ограни-
чити на 300 А. Ако се трансформатор 
110/35 kV буде искључио, целокуп-
на потрошња ће се напајати преко ау-
тотрансформатора 35/20 kV и новог 
трансформатора 110/20 kV.  

У огранку ЕД Сремска Митровица 
су припремили податке за струјно и 
временско подешавање заштите. При-
ликом прорачуна узето је у обзир ре-
довно и нередовно уклопно стање а 
подешавање заштите рађено је на ос-
нову критичнијег случаја. Поред тога 
уважене су капацитивне струје које 
генеришу 20 kV изводи из мобилног 
разводног постројења. Водило се ра-
чуна о кратким бакарним кабловским 
водовима 35 kV и великим пресецима 
од 150 мм2 као и о  паралелној вези два 
кабловска вода 35 kV у редовном ук-
лопном стању.

Анализом свих активности које 
чине другу етапу реконструкције ТС 
110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, 
изведени су закључци који ће, према 
речима Србислава Сарића, бити од-
говор изазову да се задовоље основне 
особине заштите: осетљивост, поузда-
ност, селективност и брзина реаговања 
а све то зарад сигурности људи и мате-
ријалних добара.

М. Ј.

наСтаВак РекОнСтРУкЦиЈе тС 110/35/20 KV „СРемСка митРОВиЦа 1“ И
З О

ГрА
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Заштита људи и материјалних 
добара
Реконструкција тС 110/35/20 kV „Сремска митровица 1“ тренутно у другој фази. 
Завршетак радова предвиђен за октобар ове године испуниће основне особине заштите 
у снабдевању електричном енергијом: осетљивост, поузданост, селективност и брзину 
реаговања

Реконструисана ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“
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електродистрибуција Панчево  је у 
првих шест месеци текуће године 
остварила велики успех. Остварен 

је позитиван нето финансијски резултат 
од 186.488.000  динара или 170,7% у од-
носу на планирани добитак за целу го-
дину од 109.230.000  динара, што је по-
казатељ да ће овај Огранак и пословну 
2014. завршити са позитивним финан-
сијским резултатом. Резултати у куму-
лативној наплати такође су добри и на 
месечном нивоу испуњавају се наплат-
ни задаци.

–У 2014. години, ЕД „Панчево“ је ста-
вила акценат на реализацију инвестици-
ја, односно изградњу нове мреже ради 
побољшања поузданости напајања, по-
дизања квалитета испоручене енергије 
као и стварање услова за прикључење 
нових великих купаца у новоформи-
раним индустријским зонама – истиче 
Биљана Комненић, директор Огранка 
ЕД „Панчево“. Реализију се  пројекти на 
прикључењу значајних индустријских 

објеката у највећој радној зони у Србији, 
у Технолошком парку у Вршцу тако 
да се види оправданост улагањa у ТС 
110/20kV „Вршац 1“ која је недавно ре-
конструисана. Од значајнијих објеката 
који су у току реализације су изградња 
кабловског вода Црвени крст-Широко 
Било, изградња МБТС „Старчево 18“, 
изградња СТС „Гај 8“, Изградња НН ка-
блова у Панчеву, замена 20kV каблова у 
Панчеву и реконструкције НН мрежа у 
сеоским местима као и замена изолато-
ра на мешовитом воду у Банатском Но-
вом Селу и Баваништу. Такође, у току је 
и реалација пројеката са локалним са-
моуправама на изградњи недостајућих 
објеката за опремање инфраструктуре 
у Панчеву, Ковину и Вршцу.

–Реализација ремоната се одвија 
планираном динамиком. У току сеп-
тембра се очекује завршетак свих ре-
моната на напонском нивоу 110kV и 
35kV, а у току октобра и новембра оче-
кује се завршетак радова на напонском 

нивоу 20kV, 10kV и 0,4kV. Заменом  
расклопне опреме у  35 kV трафоста-
ници, посебно на територији општи-
не Алибунар, МБТС и СТС значајно 
се повећава поузданост напајања ко-
рисника. Извршиће се замена поједи-
них деоница кабловских водова 20kV, 
по приоритету на основу података о 
отказима у задњих десет година – обја-
шњава Биљана Комненић.

У току 2014. године, смањени су гу-
бици у овом Огранку у складу са зада-
тим параметрима, али у ЕД Панчево 
сматрају да би резултати требало да 
буду и бољи. Набавком нових бројила  
и  измештањем мерних места код про-
блематичних корисника система по-
стигли би се бољи резултати. Ипак, у 
току ове године нису обезбеђена нова 
бројила и уговори са подизвођачима 
који би омогућили интензивније из-
мештање мерних места. Од укупног 
броја бројила код 40% је истекла овера 
важности што је изузетно велики број, 
а такође има доста бројила која су ста-
рија од 40 година као и  четвороцифре-
них бројила.

–У Електродистибуцији Панчево 
евидентан је проблем са електромон-
терским кадром јер је у последњих пет 
година дошло до природног одлива, 
односно одлазака у пензију, тако да у 
овом тренутку по постојећој система-
тизацији недостаје око 10 електромон-
тера, а неоспорно је да ће у току сле-
деће године у пензију отићи још толико 
најискуснијих електромонтера и то по-
словођа и водећих електромонтера – 
наглашава госпођа Комненић. Од 346 
запослених колико је предвиђено по 
систематизаци,  ЕД „Панчево“ тренут-
но има 296 запослених. Такође, велики 
проблем у раду ЕД Панчева представља 
тренутно стање возног парка посебно 
путничких возила. Недостатак возила 
и старост постојећих знатно отежавају 
редовно пословање и утичу на успеш-
ност у раду.

А. Ж.
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ОГРанак електРОдиСтРиБУЦиЈа панЧеВО

Добри резултати пословања
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у текућој години приоритет у пословању стављен на реализацију планираних 
инвестиција, изградњу нове мреже ради побољшања поузданости снабдевања 
и стварањe услова за прикључење нових великих купаца у новоформираним 
индустријским зонама. За шест месеци остварен позитиван нето финансијски 
резултат од скоро 200 милиона динара

Биљана Комненић, директор Огранка ЕД Панчево
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н ајзначајнија активност Цен-
тра за информатику и теле-
комуникације у 2014. години 

је имплементацијa новог интеграл-
ног пословног информационог сис-
тема. Уводи се ЕРП решење про-
извођача САП Немачка. Уговор је 
додељен конзорцијуму „Проинтер“ 
Београд и „Енергософт“ Нови Сад.

-Имплементацијом САП ЕРП-а ће 
бити замењене постојеће дистрибу-
иране апликације које покривају 
економско-финансијске послов-
не процесе. САП је централизован 
систем. Подаци се у систем уносе 
само једанпут, а уграђени механи-
зми омогућавају да се добију ин-
формације релевантне за доношење 
пословних одлука – каже мр Горан 
Недић, директор Центра за инфор-
матику и телекомуникације.

Имплементација САП-а се одвија 
према терминском плану. Успеш-
но су завршени јединични тестови 
и трећи ниво обуке кључних ко-
рисника. Припремају се  интегра-
циони тестови који представљају 
тестове верификације система.

Након тестирања следи обука 
крајњих корисника и миграција 
свих података. Пуштање система у 

рад је предвиђено за почетак 2015. 
године.

ПОДРШкА „ЕПС СнАБДЕвАЊу“
За потребе ЕПС Снабдевања, као оба-

веза проистекла из СЛА уговора, кон-
тинуирано се ради на одржавању и раз-
воју нових функционалности софтвера 
за наплату потраживања. Извршена је 
измена у обрачуну због укидања РТВ 
претплате, исказан је утужени износ на 
рачунима, при чему је у августу утуже-
но преко 18.000 купаца. 

-У овом послу истичем значајан 
допринос Службе за апликативни 
софтвер, као и осталих запослених на 
пословима информатике у огранцима - 
указује директор Недић.

нАСТАвАк МОДЕРнИЗАЦИЈЕ 
СРЕДЊЕнАПОнСкОГ СДу
Проширењем постојећег средњена-

понског СДУ у ЕД Нови Сад, ЕД Су-
ботица, ЕД Сомбор и увођењем новог 
у ЕД Панчево наставља се аутоматиза-
ција и ревитализација дистрибутивне 
мреже. За све ове послове у току су јав-
не набавке.

Проширења обухватају замену 
примарне енергетске опреме упра-
вљивим СН интегрисаним блокови-

ма и моторизацију постојећих, заме-
ну надземних склопки-растављача 
управљивим секционерима и рекло-
зерима, укључење управљивих елек-
троенергетских објеката у СН СДУ и 
изградњу одговарајућег ТК система.

У Диспечерском центру ЕД Нови 
Сад су реализоване функције подрш-
ке диспечерском управљању СН 
дистрибутивном мрежом.

Скраћење безнапонских пауза бр-
жом локализацијом и секциони-
сањем квара као и рестаурација на-
пајања значајно доприноси повећању 
квалитета испоручене електричне 
енергије и смањењу трошкова - исти-
че Недић.

МулТИСЕРвИСнА 
ТЕлЕкОМунИкАЦИОнА 
ИнФРАСТРукТуРА 
ЕлЕкТРОвОЈвОДИнЕ
-Настављамо са изградњом и по-

већањем поузданости мултисервисне 
ТК инфраструктуре, која омогућава 
да потребни сервиси несметано и ис-
товремено функционишу у реалном 
времену. Циљ је да се до свих значај-
них ЕЕО и пословно-погонских обје-
ката успостави широкопојасна веза 
(више 10 Мb/s) радио линком или 
оптиком и да се обезбеди радни и ре-
зервни преносни пут – наглашава ди-
ректор Недић.

Значајан број објеката 110/x кV је 
повезано широкопојасним везама са 
диспечерским центрима са свим по-
требним сервисима: СДУ (SCADA), 
телефонија, видео надзор и контрола 
приступа објектима. 

Изграђени су и антенски стубови 
на локацијама пословнице Алибунар, 
ТС Ковин и ТС Кула а телекомуника-
ционо је повезано више малих елек-
трана у СДУ.

С правом се може закључити да је 
Електровојводина и даље предвод-
ник у области информационо-кому-
никационих и управљачких техноло-
гија у оквиру ЕПС-а.

М. Ш.

актиВнОСти У ОБлаСти инФОРмаЦиОнО- телекОмУникаЦиOниХ и УпРаВЉаЧкиХ СиСтема И
СТО
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Унапређење техничких система
Имплементација SAP еРп система, подршка епС Снабдевању, наставак 
модернизације средњенапонског система даљинског надзора и управљања и 
унапређење мултисервисне телекомуникационе инфраструктуре најважнији су 
послови у области информационо - телекомуникациoних и управљачких система
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Мр Горан Недић, директор Центра за информатику и телекомуникације
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екипа за одржавање трафостаница 
110/x kV која припада Служби за 
експлоатацију  у Електродистри-

буцији  Панчево на локацији ТС 110/20 
kV „Панчево 4“, у оквиру припреме за 
предстојећи зимски режим рада ради-
ла је ремонт трафостанице, а у склопу 
годишњег Плана ремонта ЕО. Проце-
нат реализације планова је задовоља-
вајући с обзиром на то да ову годину 
карактерише чешћа појава неповољ-
них  временских  прилика  са атмосфер-
ским пражњењем у односу на предхо-
дне године што је имало за последицу  
веће заузеће техничких екипа, а тиме и 
мање времена за обављање редовних 
послова. Свакако, квалитетно урађени 
ремонти, обезбеђују већу функционал-
ност и сигурност рада ЕЕО-а. 

Екипа монтера Огранка ЕД Панче-
во користећи своје знање, стручност 
и вештине радила је на превентивном 
одржавању ТС 110/20 kV „Панчево 4“, 
како би што боље била припремљена 
за континуирану и поуздану испору-
ку електричне енергије потрошачима у 
зимском периоду. 

 – Радови везани за реализацију го-
дишњег плана ревизије, ремонта и одр-
жавања изводе се планираном дина-
миком. Четворица радника из екипе за 
одржавање 110 kV трафостаница раде 
на далеководном пољу 1009 ремонт ТС 
110/20 kV „Панчево 4“. То укључује 
узимање узорака из прекидача 110 kV 
– них, замену мембрана на струјним и 
напонским мерним трансформатори-
ма, подмазивање растављача, мерење 
контакта отпора на прекидачима и ме-
рење контакта отпора на растављачи-
ма. Паралелно са тим други део екипе 
испитује функционалност и подеше-
ност заштите трафостанице. Ремонти 
овог постројења који су под реоном  
одржавања ове екипе трајаће четири 
дана, али треба истаћи да потроша-
чи у овом делу конзума Панчева имају 
напајање из другог правца и да радо-
ви неће утицати на њихово стабилно 
снабдевање електричном енергијом. 
Такође се на конзуму Панчева плани-
ра замена дотрајалих дрвених стубова 

и постављање СКС – а ваздушне НН 
мреже, замена линијских растављача и 
растављача на СТС, замена изолација 
на 35 kV ДВ за Старчево, и у мањем 
обиму замена СН и НН блокова у пар 
ТС – рекао је Јарослав Иванић, посло-
вођа екипе за одржавање трафостани-
ца 110/x kV у Служби за експлоатацију 
у Огранку ЕД Панчево.   

У току септембра настављају се ре-
монти трафостаница 110/35 kV „Али-
бунар“ и 110/35/20 kV „Vršac 1“ који су 
у плановима за ову годину, а очекује 
се и реализација плана свих ремоната 
на напонском нивоу 110 kV и 35 kV. 
У току октобра и новембра очекује 
се завршетак радова на напонском 

нивоу 20 kV, 10 kV и 0,4 kV и замена  
расклопне опреме у  35 kV ТС, посеб-
но на територији општине Алибунар, 
МБТС и СТС што значајно повећава 
поузданост напајања корисника сис-
тема.

Посебна пажња запослених посвеће-
на је безбедности и заштити на раду с 
обзиром на то да извршавају одговор-
не и сложене послове. Обављени по-
слови извршени су квалитетно и уз ви-
сок проценат реализације. 

У предстојећој зимској сезони у 
Огранку ЕД Панчево очекују добру по-
гонску спремност система и континуи-
рану испоруку електричне енергије.

А. Жи.

РемОнтна СеЗОна У ОГРанкУ ед панЧеВО

Ремонти по плану
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у електродистрибуцији панчево интензивирани су ремонти на трафостаницама 
110/20 kV и 110/35 kV због њиховог значаја за функционисање целокупног 
електроенергетског система током зимског периода

Ремонт ТС 110/20 kV „Панчево 4“
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине током августа била 

је добра. Oграничења у испоруци елек-
тричне енергије није било. Tринаестог 
августа у два наврата, од 11,50 до 16,10 
сати и од 19,19 до 21,50 сати је спро-
вођена напонска редукција од 5% на 
свим ТС 110/x kV. 

–Хидролошка ситуација на нивоу Ре-
публике je била добра, чак су забеле-
жени повећани дотоци река у односу 
на билансне вредности, тако да су про-
изводни капацитети из хидро сектора 
функционисали без икаквих проблема. 
Због добро познатих проблема у про-
цесу експлоатације угља функциони-
сање производних капацитета из термо 
сектора је и даље изузетно отежано – 
објаснио је Звездан Крунић, главни ин-
жењер у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума и додао да је за првих 
осам месеци 2014. године дистрибутив-
ним купцима испоручено 5.260 GWh 
електричне енергије, што представља 
смањење од 4,01% у односу на претход-
ну годину и реализацију мању за 5,50% 
од оне предвиђене енергетским билан-
сом.

У августу је погонска спремност елек-
троенергетских објеката и функциони-
сање дистрибутивног система на кон-
зумном подручју Електровојводине 
била слична као и током јула, условље-
на нестабилним временским (не)при-
ликама током целог месеца.

Број погонских догађаја био је по-
већан услед лоших временских при-
лика које су се огледале у повременим 
обилним падавинама праћеним јаким 
ветром уз честе појаве атмосферских 
пражњења, што је као директну после-
дицу имало повећан број испада на ви-
соконапонској и на средњенапонској 
мрежи. Регистровано је 234 испада из 
погона делова дистрибутивног система 
у односу на 190 испада прошле године.

–Упркос поменутим околностима, по-
већање броја испада се не може окарак-
терисати као значајно, тако да се може 
рећи да је погонска спремност дистри-
бутивног система Електровојводине то-
ком августа месеца била на стандардно 

високом нивоу - истиче Звездан Кру-
нић.

Трећег августа у 23,40 сати, за вре-
ме јаког невремена дошло је до кидања 
проводника на далеководу, услед чега 
је из погона испао извод „Перлез“ у ТС 
110/35 kV „Зрењанин 1“. Трафостанице 
које се напајају са овог извода и купци 
са њихових конзумних подручја су били 
без електричне енергије, и то ТС 35/20 
kV „Перлез“ 245 минута и ТС 35/10 kV 
„Тител“ 570 минута.

Током августа настављен је тренд 
крађа и проузроковања штете на ско-
ро свим деловима дистрибутивног сис-
тема Електровојводине: енергетски 
трансформатори, бакарне плетенице-
уземљења, успонски водови, резервна 
опрема и др. Највише је било случајева 
крађе бакарних плетеница за уземљење. 
Посебно је интересантан случај када су 
у истом дану регистроване крађе плете-

нице са три ТС 110/20 kV на подручју 
ЕД Рума, и то ТС „Стара Пазова“, ТС 
„Нова Пазова“и ТС „Инђија“ .

Према диспечерским подацима, у ав-
густу 2014. године, дистрибутивним 
купцима на територији Војводине ис-
поручено је 582 GWh електричне енер-
гије што представља смањење за 4,19% 
у односу на исти период 2013. године, 
односно мање је за 4% у односу на би-
лансне количине. Енергија је испоруче-
на уз максималну регистровану снагу 
од 1.066 МW, што представља смањење 
од 5 % у односу на максималну снагу из 
августа предходне године када је изно-
сила 1.122 МW.

Средња дневна температура током 
августа 2014. године износила је 20,9 
оС, што је за 2 оС ниже од средње днев-
не температуре у истом периоду прет-
ходне године.

А. Жи.

електРОенеРГетСка СитУаЦиЈа У аВГУСтУ 2014. ГОдине И
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Без ограничења у испоруци
И поред повећаног броја погонских догађаја услед лоших временских прилика, 
крађа са ееО, снабдевање конзума електричном енергијом протекло  без ограничења 
и са краткотрајном напонском редукцијом од 5% на свим тС 110/x kV
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Идеја за уградњу RMU блока 24 
kV типа XIRIA настала је на се-
дници Техничког стручног саве-

та још пре две године. Тада је закључе-
но да се RMU блокови и они изоловани 
ваздухом равноправно користе у тра-
фостаницама 20/0,4 кV приликом заме-
не или у редовном инвестиционом одр-
жавању.

– Одлучено је да се један такав блок 
набави и стави у пробни рад на кон-
зумном подручју Електровојводине. 
Обишли смо фабрику „Eaton electric 
d.o.o.“ где се могао видети RMU блок 
2+1, типа Xiria 24 kV . Како се погон ове 
фабрике за производњу аутоматских 
осигурача налази у Сремској Митрови-
ци сагласили смо се да се блок постави 
у неку дистрибутивну трафостаницу на 
подручју нашег огранка – објашњава 
извршни директор за технички систем 
у ЕД Сремска Митровица Србислав Са-
рић,  описујући ову иновацију као  блок 
без одржавања, потпуно безбедан, ком-
пактног дизајна, спреман за аутомати-
зоване мреже. Каже да је XIRIA један од 
најмањих Ring Main Unit-a.

Медиј за изолацију је чист суви ваз-
дух док је медиј за прекидање вакуум.

–  Ова постројења се могу рецикли-
рати и на тај начин умањују трошко-
ве таксе приликом демонтаже на крају 
његовог животног века. Свака трафо 
ћелија је опремљена вакуумским пре-
кидачем и електронским заштитним 
уређајем. Логика руковања овим бло-
ком се разликује од логике руковања 
на постојећим СН блоковима. При-
ликом манипулисања, произвођач је 
пружио могућност да се растављачем  
и вакуумским прекидачем или ваку-
умским растављачем остварује јед-
но од уклопних стања: укључен или 
уземљен.  Сви делови под напоном и 
расклопни механизми XIRIA 24 kV по-
стројења су смештени у потпуно зап-
тивеном кућишту које штити од про-
дора прашине, влаге и осталих утицаја 
околине. Такође, постоји и индикатор 
присутности влаге у оном делу блока 

који је изолован ваздухом а што је у 
складу са принципима безбедности и 
заштите на раду. XIRIA 24 kV поседује 

опрему која се може користити у систе-
му даљинског управљања.  Осим тога, 
погодност овакве опреме се огледа и у 
томе што не захтева одржавање, те се 
самим тим значајно смањују трошкови 
провере и одржавања и све то без нега-
тивног утицаја на поузданост дистри-
бутивне мреже – тврди Сарић.

Такође, од господина Сарића смо 
чули да је огранак ЕД Сремска Митро-
вица први који је у оквиру ЕПС система 
уградио овакав средњенапонски блок. 
У априлу ове године RMU блок типа 
XIRIA уграђен је у трафостаницу 20/0,4 
kV „Матије Хуђи IV“. Она има три во-
дне ћелије, напаја део стамбеног насеља 
Матије Хуђи и у њој се чешће манипу-
лише. Све то повећало је поузданост у 
напајању ширег подручја центра града 
Сремска Митровица.

О искуствима у примени тог бло-
ка, чланови Техничког стручног савета 
Електровојводине биће детаљно оба-
вештени, након истека рока од годину 
дана.

М. Ј.

УГРадЊа RMU БлОка типа XIRIA на кОнЗУмУ ед СРемСка митРОВиЦа
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управљиви средњенапонски блок (RMU блок) 24 kV типа XIRIA већ четири месеца 
успешно се користи у еД Сремска митровица. постављен је у дистрибутивној 
трафостаници на овом конзумном подручју електровојводине, а коначан став о 
његовом даљем коришћењу биће донет након годину дана експлоатације

Успешно инвестирање

Управљиви средњенапонски блок (RMU) 24 kV типа XIRIA

Србислав Сарић и Милош Матић



БРОЈ 496   СептембАР 2014 15 

СА
В

ЕТО
В

А
њ

А

Саветовање о електродистрибу-
тивним мрежама са регионалним 
учешћем, девето по реду, одржа-

но је од 22. до 26. септембра у Врњачкој 
Бањи. Окупило је око 700 учесника, међу 
којима је било 111 страних представника 
из електропривреде, електротехничких 
факултета и института, пројектних из-
вођачких и производних организација 
са територије Србије и региона. Ста-
тистички подаци указују да је за учешће 
на CIRED- у прихваћено 108 стручних из-
лагања од којих је на саветовању изложен 
91рад. 

Овогодишње Саветовање отворио је 
Војин Трифуновић, помоћник министра 
рударства и енергетике у Влади Србије, а 
у име ЕПС-а, који је био генерални спон-
зор Саветовања, присутне је поздравио 
председник Надзорног одбора др Аца 
Марковић. Након свечаног отварања 
пред око 500 званица, следећег дана рад 
је организован по стручним комисијама. 
Теме су биле разноврсне и расправљало се 
о електродистрибутивним постројењима 
и водовима и квалитету електричне енер-
гије у електродистрибутивним системи-
ма. Пажња је, такође, посвећена и експло-
атацији дистрибутивних мрежа, заштити 
и управљању електродистрибутивним 
мрежама као и дерегулацији, тржишту и 
ефикасном коришћењу електричне енер-
гије. У оквиру ове теме расправљано је о 
отварању тржишта електричне енергије 
и дерегулацији електропривреде у реги-
ону, било је речи о паметним бројилима 
у систему за даљинско очитавање и уп-

рављање бројилима. У оквиру расправе 
о дистрибуираним електранама, ефикас-
ном коришћењу електричне енергије и 
управљању оптерећењем, истакнут је рад 
двојице електроинжењера из Сектора за 
енергетику  Електровојводине, др Саве 
Ђукића и Обренка Чолића, под називом 
„Стратегије регулације напона и фактора 
снаге за синхроне генераторе у дистрибу-
тивним мрежама“.

Поред излагања организованих по 
комисијама, саветовање је обележио и 
Smart Grid Форум. У оквиру ове теме 
говорило се о стандардизацији и про-
цесима планирања. Анализирано је уп-
рављање савременим Smart Grid систе-
мима, телекомуникацији и управљању 
подацима, бенефитима коришћења 
ових система као и регулативи за при-
кључење малих електрана и досада-
шњим искуствима у њиховом раду.

Током трајања саветовања на преко 
50 штандова организована је комер-

цијална изложба електроенергетске оп-
реме и производа, а одржавале су се и 
пословне презентације.

Саветовање су помогле Електропри-
вреда Србије и многе стране и домаће 
компаније из региона.

Након размене богатих искустава 
сагледаних из сручног угла у бројним 
дискусијама, учесници овогодишњег 
саветовања о електродистрибутивним 
мрежама Србије разишли су се уз ути-
сак да су богатији новим сазнањима, 
идејама али и питањима које су остави-
ли за наредни сусрет.

М. Ј. 

ЗаВРШенО 9. СаВетОВаЊе О електРОдиСтРиБУтиВним мРеЖама (CIRED)

Скуп посвећен размени знања и искустава у области дистрибуције електричне енергије и 
ове године окупио истакнуте стручњаке. Аутори најзапаженијег рада у области отварања 
тржишта електричне енергије и дерегулацијe електропривреде у региону посвећеног 
стратегији регулације напона и фактора снаге за синхроне генераторе у дистрибутивним 
мрежама стручњаци из електровојводине др Саво Ђукић и Обренко Чолић 

Стручна размена искустава

др Аца Марковић, председник Надзорног одбора ЕПС-а, на Саветовању

l Бројни учесници из 
електровојводине

На Саветовању у Врњачкој Бањи 
презентовано је 20 радова 
чији су аутори стручњаци из 
Електровојводине. Обухваћене су 
све области заступљене у раду по 
комисијама. Велико интересовање за 
овај скуп је и заслуга Организационог 
одбора CIRED Србија, чији је 
председник др Драгослав Јовановић, 
до скоро запослен у Управи Друштва и 
др Зоран Симендић, секретар CIRED-a, 
директор Електродистрибуције 
Сомбор.

M. J.
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надлежност Сектора на чијем челу 
је Драгана Зечевић је одржавање 
електроенергетске мреже Јужног 

Баната. Ово конзумно подручје обухва-
та око 140 хиљада купаца насењених у 
Белој Цркви, Вршцу, Ковину, Ковачици, 
Алибунару, Панчеву.

 – Број корисника и велика површина 
конзумног подручја које захвата и Де-
либлатску пешчару издваја нас по спе-
цифичности поднебља у којем живимо. 
Окружена шумовитим  растињем  под 
протекторатом Међународног удру-
жења за заштиту природе, ова област 
је неприступачна за теренска возила. 
Баш у тој средини, која је обележена и 
на карти атмосферског пражњења честе 
су промене времена уз непогоде које 
изазивају кварове на електричној мре-
жи па је у плану да се појача или про-
мени изолација средњенапонских водо-
ва како би купци у Алибунару где је и 
најкритичније, имали редовну испору-
ку електричне енергије – истиче Драга-
на Зечевић и наглашава да је због тога 
овом Огранку потребно више монтера 
да би могли да одговоре изазовимама 
Панчевачког конзумног подручја.

Своје колеге помиње искључиво по 
радним подвизима, који посебно до из-
ражаја долазе зими када ветрови олујне 
јачине често покидају електричне водо-
ве. Тада се не пита ко је у смени већ се 
ради колико год је потребно да купци 
електричне енергије буду задовољни.

 – Да би квалитетно одржавали мре-
жу и при том одговорили постављеним 
стандардима и прописима, често мора-
мо да ангажујемо и трећа лица. С обзи-
ром на то да смо Огранак који покрива 
највећу површину у Војводини и у од-
носу на то имамо најмањи број запосле-
них, сналазимо се како најбоље умемо – 
каже Драгана Зечевић и објашњава нам 
шта су све у Сектору експлоатације пла-
нирали да ураде до краја ове године.

 – Приоритет нам је замена средњена-
понских блокова у појединим трафоста-
ницама, замена нисконапонских блоко-
ва на стубним трафостаницама, затим 
растављача који су у веома лошем стању 
како би смо могли да радимо манипула-

ције ако дође до кварова, а планирамо 
и реконструкцију кабловских ормана. 
Све је ово неопходно да бисмо спремно 
дочекали зимску грејну сезону. Управо  
утврђујемо  динамику посла. Заврши-
ли смо ремонт трафостаница „Панче-
во 3“ и „Панчево 4“ која покрива кон-
зумно подручје Панчева и Старчева. 
Испитујемо да ли је заштитна опрема 
радника на терену у реду, контролише 
се уље трансформатора, мељају се дело-
ви средљенапонске опреме. Затим је на 
реду ТС „Старчево 35“. Велики проблем 
нам причињава растиње због снажних 
ветрова који дувају на овом подручју. 
Крајем прошлог месеца у Банатском 
Брестовцу је за само десет минута олуја 
направила велику штету на далеково-
дима па смо два дана морали да је сани-
рамо – каже Драгана Зечевић. 

О екипи  којом руководи последња 
два месеца говори кроз осмех пун 
поштовања и разумевања према при-
роди посла који обављају. Када дође 

ујутру у 7 сати на посао прво обиђе 
све екипе. Од оних коју чине колеге 
задужене за трафостанице, ваздушне 
водове, кабловске водове, дежурану. 
Поприча са пословођама а онда оде у 
Диспечерски центар како би је оба-
вестили да ли је и каквих кварова 
било у току ноћи. Онда долази на ред 
екипа мерења и заштите и на крају 
техничари од којих добија информа-
ције да ли све иде по плану који пра-
ве једном недељно. 

Након вишегодишње функције шефа 
Службе енергетике у ЕД Панчево где се 
све одвија плански и одређеним рит-
мом, као руководилац  у Сектору за екс-
плоатацију прилагођава се променљи-
вом темпу рада пуном неизвесности. 
У екипу су је примили изузетно лепо, 
ужива велико уважавање и поштовање 
и каже да је баш таква средина испуња-
ва и чини срећном и задовољном у рад-
ном окружењу.

М. Ј.

дРаГана ЗеЧеВиЋ, РУкОВОдилаЦ СектОРа екСплОатаЦиЈУ, ед панЧеВО

на месту руководиоца Сектора експлоатације је тек два месеца али већ има уигран 
тим који је на овом, често непредвидивом послу увек спреман да реагује

Тимским радом до успеха
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Драгана Зечевић, руководилац Сектора експлоатације, ЕД „Панчево“
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планирана едукација и усаврша-
вање запослених је неоспор-
на потреба сваке компаније са 

циљем унапређења личног и компа-
нијског учинка и ефикасности. Електро-
војводина се, између осталог, определи-
ла за приступ едуковању запослених 
по принципу интерактивног учења по-
штујући индивидуалне разлике и пот-
ребе. Са тим циљем одржан је пилот 
тренинг за запосленe на местима са по-
већаним ризиком који је водила Ивана 
Мирковић Чувардић, виши сарадник у 
Служби за обуку кадрова, која је стекла 
звања сертификованог тренера у оквиру 
шестомесечног едукативног програма 
„Тренинг за тренере“. Тема је била „Мо-
тивисање запослених на поштовање 
процедура и мера безбедности на раду“, 
а  општи циљ тренинга развој свести о 
безбедности на раду, мотивисање и ге-
нерално унапређивање безбедносне 
културе. Тренинг је трајао пет сати и 
био је подељен на тематске области као 
што су развој свести о личној безбед-
ности, развој свести о безбедности свог 
колеге, схватање ризика, рад на пре-
венцији незгода, идентификовање про-
блема са којима се запослени сусрећу у 
примени мера безбедности као и креи-
рање могућности превенције. 

– За овај пилот тренинг је одабран 
узорак запослених из Сектора експло-
атације ЕД Нови Сад из различитих 
служби како бисмо имали мешавину 
различитих послова. Такође смо гледа-
ли да међу полазницима имамо и млађе 
и искусније запослене да бисмо добили 
различите идеје и искуства. Одржани 
тренинг је, као што сам рекла, био пи-
лот или једна врста пробе. Сада ћемо 
настојати да на основу њега преобли-
ковањем и прилагођавањем  направи-
мо идеалан тренинг оптималне дужине 
који ће обухватити све најбитније еле-
менте. Намера је да се тај тренинг уврс-
ти у редован план и програм обуке и да 
укључи запослене овог профила у свим 

дистрибуцијама – рекла је Ивана Чу-
вардић.

На питање каква је била реакција 
присутних на такав начин рада и на ин-
терактивне вежбе, Ивана каже да је за 
већину полазника то било ново и нео-
бично искуство јер се нису сусрели са 
учењем путем практичног рада и акти-
вног учешћа раније, али да су се и поред 
тога врло брзо прилагодили. 

− Сви су активно учествовали и дали 
су заиста велики допринос, што сам и 
очекивала. У плану је да овај тренинг од 
пет сати сведемо на краћи, и да на тај 
начин обухватимо најважније моменте 
који су се показали као најбитнији и на 
којима они могу да дају највећи допри-
нос. Наравно, временом би се тренинг 
прилагођавао. Оно што је важно у раду 
са одраслима јесте да облици рада буду 
различити, па смо тако имали презента-
цију, дискусију, групне вежбе као и неке 
врсте игара – задовољно истиче Ивана. 

Свима је најзанимљивији део тренинга 
било  учешће у студијама случаја и дис-
кусијама, али су се добро прилагодили 
и у групним вежбама. Обука запосле-
них се може дефинисати као напор да 
се побољшају  перформансе запослених 
на њиховом радном месту или на неком 
повезаном радном месту. Под тренин-
гом се подразумевају промене у спе-
цифичним знањима, способностима, 
вештинама, ставовима или понашању. 
Ефикасна обука мора да буде усклађе-
на са индентификованим потребама, 
да унапред планира и да обезбеди при-
мену искуства учења. Идеална је ситу-
ација у којој тренинг задовољава како 
потребе организације тако и индивиду-
алне потребе запослених. План Службе 
за обуку кадрова је свакако да се и у бу-
дућности дизајнирају и одржавају тре-
нинзи у складу са потребама бољег и 
ефикаснијег функционисања Друштва.

А. Ж.

мОтиВиСаЊе ЗапОСлениХ За пОШтОВаЊе пРОЦедУРа и меРа БеЗБеднОСти на РадУ

план је да се и у будућности дизајнирају и одржавају тренинзи у складу са потребама 
запослених, каже Ивана м. Чувардић

Едукација запослених кључ
успеха

Учесници тренинга о мотивисању запослених
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ДОМАћИнСТвА у МАкЕДОнИЈИ 
ОД нОвЕМБРА БИРАЈу 
ПРОДАвЦА
Више од 600 хиљада домаћинстава и 

преко 60 хиљада малих компанија до 
15. новембра треба да кажу од кога ће 
куповати струју, јавља македонска Tе-
левизија „24 вести“. Трећа фаза либера-
лизације тржишта електричне енергије 
ће почети од 1. јануара 2015. године и 
биће обухваћени сви грађани. Правил-
ник Регулационе комисије за енергети-
ку предвиђа да ће свако направити спо-
разум о снабдевању струјом са једном 
од десет компанија које су добиле ли-
ценцу за рад од Регулаторне комисије 
за енергетику.

Она домаћинства која не потпишу 
споразум неће бити искључена из елек-
троенергетског система, већ ће настави-
ти да се снабдевају струјом од такозва-
ног крајњег снабдевача, односно од ЕВН 
који има и лиценцу за ту делатност.

Друга фаза либерализације која је 
стартовала од 1. априла обухватила је 
велике компаније. Оне су добиле мање 
рачуне за струју за 20-30%. 

БуГАРСкА увОДИ РЕД у 
ЕнЕРГЕТИку  
Привремена влада Бугарске основала 

је комисију за енергетику која ће осигу-
рати најсиромашнијој чланици Европ-
ске уније транспарентност енергетских 

пројеката вредних више милијарди 
евра. Бугарска је замрзла пројекат га-
совода Јужни ток, за који чека зелено 
светло ЕУ, као и још неколико великих 
енергетских пројеката. У међувремену 
је презадужена државна електродист-
рибуција најавила поскупљење струје 
од следећег месеца за индустријске пот-
рошаче који се не снабдевају на слобод-
ном тржишту.

Државна компанија НЕК саопшти-
ла је да ће од септембра подићи за 16% 
цене струје за индустријске потрошаче 
који се не снабдевају на слободном тр-
жишту.

Поскупљење струје погодиће око 20% 
компанија у Бугарској, укључујући во-
допривредна предузећа, државне же-
лезнице, школе, болнице и универзите-
те. 

БИЈЕЉИнА СЕ ЕнЕРГЕТСкИ 
ОСАМОСТАЉуЈЕ
Бијељина планира да до 2020. године 

чак 70 одсто свих енергетских потреба 
града подмири из обновљивих изво-
ра. Према усвојеном плану енергетског 
развоја, Бијељина ће за шест година 40 
одсто енергетских потреба подмирива-
ти енергијом из биомасе, по 10 одсто из 
геотермалних извора и гаса, а 20 одсто 
енергије од нафте, 10 одсто из угља и 
само 10 одсто коришћењем електричне 
енергије, потврдио је Цвијетин Симић 

председник Енергетског савета Бијељи-
на.

План енергетског развоја  Бијељине 
и општине Богатић, који је подржао и 
Европски центар за обновљиве изворе 
„Gussing“ у оквиру прекограничне са-
радње, усвојен је на последњој седници 
Скупштине Бијељина.

Овим планом предвиђено је да се у 
наредном периоду на подручју две ло-
калне заједнице смањи потрошња угља, 
нафте и електричне енергије за грејање 
и да се повећа коришћење геотермалне 
енергије, гаса и биомасе.

кОГЕнЕРАЦИЈОМ ДО 
ЈЕФТИнИЈЕГ ГРЕЈАЊА И МАЊЕ 
ЗАГАђЕнОСТИ
Енергетска транзиција у Европи, за-

почета прво изградњом ветротурби-
на и соларних панела настављена је 
последњих година интензивном из-
градњом знатно ефикаснијих термо-
централа на угаљ које истовремено ис-
пуштају мање штетних гасова, а сада је у 
току процес ка интензивнијем увођењу 
когенерације, комбиноване производње 
струје и употребљиве топлотне енергије 
за загревање просторија којом се додат-
но увећава ефикасност у коришћењу 
угља и смањују загађења која настају 
његовим сагоревањем.

Енергетска транзиција у Европи се, 
у циљу смањивања карбонских гасова 
и осталих загађења која утичу на про-
мене климе на Земљи, усмерила прво на 
што већу производњу „зелене енергије“, 
односно струје из чистих и обновљивих 
извора . Али испрекиданост у произ-
водњи струје из ветротурбина и солар-
них панела  захтева интервентно укљу-
чење струје из термоцентрала. Ради се 
заправо о замени технологије, односно 
о увођењу нових и ефикаснијих тех-
нологија – а не о исључењу угља као 
енергента. Век трајања ових нових тер-
моцентрала је планиран до 2050-те го-
дине.

Приредила: М. Ј.

актУелнОСти иЗ енеРГетике

Тржиште обара цену струје
Либерализација тржишта електричне енергије у македонији стартује од почетка 
наредне године. - у бугарској уводе транспарентност пословања државне 
електродистрибуције. - бијељина ће у наредних шест година иницирати 
развој обновљивих извора енергије. - Земље европске уније граде еколошке 
термоцентрале на угаљ
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Синдикална организација Електро-
дистрибуција Суботица броји око 
360 запослених. 

 –  Мало је оних који нам се нису придру-
жили. Чланови Повереништва су људи који 
раде у Суботици, Бајмоку, Бачкој Тополи, 
Кањижи, а организационо нам припадају 
и запослени  у Сенти који су нам од вели-
ке помоћи када је у питању међународна 
сарадња, посебно са колегама из Мађарс-
ке. Са њима често организујемо фудбалс-
ке сусрете, а буде и такмичење у прављењу 
котлића када нам се придруже пријатељи 
из Сегедина и Баје. Морам да нагласим да 
са њима често разговарамо о статусу за-
послених у електропривреди  Мађарске 
јер су они у Европској Унији па нам њихо-
во искуство итекако помаже код потписи-
вања Колективног уговора са послодавцем 
– објашњава главни повереник Синдикал-
не организације ЕД Суботица Саша Пејић 
Гавран.

У суботичкој Синдикалној организа-
цији инсистирају на укључивању младих 
у спортске активности. С тим у вези обез-
беђене су улазнице за коришћење затворе-
них и отворених базена током целе године. 
Резервисано  је и неколико  сала за физичке 
ативности где могу да играју мали фудбал, 
кошарку, одбојку или се куглају. Познато је 
да читаве екипе традиционално учествују у 
стонотениској лиги и такмичењима у шаху. 
Могу се похвалити и могућношћу да имају 
бесплатне карте за позоришне представе 
током читаве сезоне што у другим дистри-
буцијама није случај.

- Током одмора, посебно лети наши рад-
ници са породицама могу да бораве под 
веома повољним условима на Палићу где 
ЕД Суботица поседује четири собе као и 
у објекту у Кањижи који се налази поред 
Тисе, а понуђен им је апартмански смештај. 
Према подацима којима располажем цео 
јули и август су били резервисани – каже 
Гавран.

Оно на чему се такође инсистира је пра-
вовремено информисање чланства. За то 
служе огласне табле у предузећу али и не-
посредан контакт са запосленима који се 
свакодневно остварује. Чланови Повере-

ништва синдиката организују састанке или 
се чују телефоном са колегама из других 
делова ЕД Суботица. Истиче се недостатак 
монтерског кадра услед чега су радници на 
терену често ангажовани и прековремено. 
Повреде на раду су ретке, а Фонд солидар-
ности је на располагању свим запослени-
ма јер, како наглашава Саша Пејић Гавран, 
суштина постојања овакве врсте помоћи 
и јесте да буде искоришћена у невољи. До 

сада се свима изашло у сусрет и велика 
пажња посвећује се очувању здравља на 
раду.

Под окриљем суботичке Синдикалне ор-
ганизације вредно ради и Форум жена чије 
су чланице посебно биле ангажоване када 
је организован систематски преглед у току 
године. То је само једна од бројних актив-
ности којим се ово удружење бави.

М. Ј.

Синдикална ОРГаниЗаЦиЈа ед СУБОтиЦа

Синдикална организација еД Суботица настоји да свом чланству буде ослонац на радном 
месту и у свакодневном животу било да је реч о набавци огрева за зиму, организовању 
такмичења у фудбалу са колегама из суседне мађарске или обезбеђивању бесплатних 
карата за позоришне представе

Квалитет живота на првом месту

Саша Пејић Гавран, главни повереник СО Суботица
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Обично понедељком неколико 
сати проведе дружећи се са љу-
дима са којима је делио све оно 

што се дешавало од оснивања Електро-
војводине далеке 1958. године. Оно што 
га чини посебним је живот пун обрта и 
неочекиваних дешавања која су га пра-
тила од раног детињства. Наш сусрет 
у Клубу пензионера где је дошао са су-
пругом Надом, био је прилика да поде-
ли најснажније импресије из своје про-
шлости.

– Био сам пето, најмлађе дете у поро-
дици. Рођен сам у Бечеју, али сам већ са 
осам година остао без родитеља. Са 14 
година постајем штићеник Сиротишта 
за православну децу „Марија Транда-
фил“ у Новом Саду које је најмлађима 
без старања било уточиште од глади, 
болести и искушења на улици. У тим 
тренуцима ми је једино помогло то што 
сам могао да посећујем Николајевску 
цркву и да се свакодневно молим. То 
ми је јачало духовну и физичку снагу – 
каже Стеван Секерић и наставља при-
чу о свом узбудљивом животу. Почиње 
Други светски рат и у току мађарске 

окупације Новог Сада зграда Сиро-
тишта  претворена је у болницу. Су-
грађани су позвани да усвајају децу из 
Дома, а мене је по препоруци тадашњег 
управника прихватила једна богата гро-
фовска породица из Будимпеште. Моја 
друга мајка је била по занимању лекар а 
отац велепоседник. Наредне три годи-
не провео сам у палати у центру Будим-
пеште окружен послугом. Али породи-
ца није дозволила да заборавим корене. 
Дали су ми своје презиме и оставили и 
моје – сећа се Стеван Секерић. 

Завршио је два разреда Грађанске 
техничке школе. Уследио је крај рата и 
десило се да су његову породицу због 
друштвеног статуса декларисали као 
„народне непријатеље“. Кренули су пре-
ма Аустрији одакле су хтели да отпутују 
у Америку. Баш на граници су доживе-
ли савезнично бомбардовање и Стеван 
је у том метежу поново остао сам. Не 
знајући да су му се старатељи спасили, 
вратио се у Будимпешту надајући се да 
ће их наћи. Но, велико имање је убрзо 
одузето и он се, како каже, вратио  на 
почетак, у родни Бечеј где је затекао три 

сестре и брата који су већ имали своје 
породице.

Ипак, његова права срећа га је тек че-
кала. У суседној кући стасавала је веома 
лепа девојка Нада, која му је недуго за-
тим постала животни сапутник. 

 – Мене су обећали за Стевана још 
када сам имала четири године. Тада су 
му родитељи још били живи. Ја сам из 
имућне породице, расла сам уз њега али 
живот нас је раздвојио. Чак смо се сре-
тали када се вратио у Бечеј. А онда ми 
је у посету дошла његова тетка и подсе-
тила на давнашње обећање. Уговорили 
су нам сусрет и како ми се свидео баш 
такав какав је убрзо су ме испросили, а 
онда сам се удала – са осмехом и нежно-
шћу прича госпођа Нада.

Стеван је у међувремену завршио 
Школу ученика у привреди и запослио 
се у бечејској Фабрици текстила. Потом 
је на препоруку пријатеља прешао у тек 
формирано предузеће Електровојводи-
ну. 

 - У Електриовојводини се увек ра-
дило на увођењу најсавременијих 
технологија. Послали су ме због тога 
на стручно усавршавање у Словенију. 
Почео сам да радим у ЕРЦ-у где сам 
као шеф службе дочекао пензију – 
прича Стеван Секерић.

Међутим, оно што носи у срцу и 
што смо видели приликом нашег су-
срета сигурно није посао. То је ње-
гова супруга Нада са којом је у доб-
ру и злу шест деценија. Ове године 
прославили су дијамантску свадбу. 
Имају сина, снаху и унуку, будућег 
филолога. 

Госпођа Нада је део радног века 
провела у Градској библиотеци, гос-
подин Стеван Секерић своје искуство 
стицао је у Електровојводини. Заједно 
су, кажу доста путовали и увек били 
једно другом подршка и ослонац. Ако 
је неко нашао своју другу половину 
бића, то су сигурно ово двоје људи 
достојанствени и невероватно склад-
ни и у деветој деценији живота.

М. Ј.

СтеВан СекеРиЋ, екОнОмиСта У пенЗиЈи

Клуб пензионисаних радника електровојводине је место где се свакодневно срећу 
колеге које су заједно провеле радни век. И тај свет у којем долази до изражаја 
сво богатство позних година, са пријатељима дели Стеван Секерић, економиста у 
пензији, који је део колектива од самог оснивања електровојводине

Сећања која живот значе

Стеван Секерић са супругом Надом



БРОЈ 496   СептембАР 2014 21 

УП
О

ЗН
А

јМ
О 

В
О

јВ
О

Д
И

Н
У

тителски брег се налази у Војво-
дини, на подручју југоисточне 
Бачке, у области која се назива 

Шајкашка. Са северне стране Тителског 
брега налази се насеље Мошорин, са ју-
гозападне Вилово, а са јужне Лок и Ти-
тел. Тител је највеће насеље и седиште 
истоимене општине на чијој територији 
се налази Тителски брег. Тителски брег 
представља усамљену лесну узвишицу, 
има облик елипсе што је последица еро-
зивног дејства дунавских и тиских вода, 
јер се пружа дуж десне обале доњег 
тока реке Тисе, недалеко од њеног ушћа 
у Дунав. Најновијим истраживањима 
утврђено је да површина овог лесног 
платоа износи 79,5 км2, максимална ду-
жина 18 километара, а просечна над-
морска висина износи 120 километа-
ра. У периоду од 1870. године до данас 
светло дана угледали су бројни радови 
научника који су са различитих аспе-
ката истраживали Тителски лесни пла-
то. Многи од њих указују да је у питању 
веома интересантан објекат, посебно са 
геоморфолошког аспекта. Тителски брег 
заправо представља плато са највећим 
бројем слојева фосилне земље и лес-
них хоризоната у нашој земљи. Постоје 
различита гледишта и мишљења о са-
мом постанку Тителског брега. Са једне 
стране говори се о навејавању леса 
ветровима са источноевропских степа 
или западним ветровима са Алпа. Дру-
ги научници говоре о томе да је овај 
плато био у вези са Земунско-Сланка-

менским, а да се Тиса уливала у Дунав 
код Мошорина. Према њима Тителски 
брег је откинути источни део Фруш-
ке горе. Без обзира на опречне ставо-
ве, општеприхваћено је мишљење да је 
Тителски брег најинтересантнија лес-
на зараван у Средњој Европи. Дебеле 
наслаге леса, висок садржај калцијум-
карбоната и подземне воде на вели-
ким дубинама, предуслови су за про-

цес карстификације. Тако се на овом 
подручју јављају различити ерозивни 
облици као што су предолице, долине, 
лесне пирамиде, висеће долине, про-
валије, плећа, поличице, сурдуци, гло-
дине и двојни облици флувиокарстне 
ерозије. Најинтересантније су лесне 
луткице које се формирају таложењем 
креча у цевастим шупљинама које су 
настале продирањем корења биљака 
у лес. Током одроњавања падина Ти-
телског брега и стварања стрмих од-
сека оне постају видљиве. Треба поме-
нути и сурдуке који су настали радом 
људи у спрези са природним факто-
рима. Пролажењем кола, коња и стоке 
кроз поједине долине Тителског брега 
спиран је и уситњаван горњи хумусни 
хоризонт, те је огољен лес и изложен 
атмосферским водама што је убрзало 
карстификацију, а и ветрови су допри-
нели њиховом обликовању. Од укупно 
68 сурдука, највећи је Тителски сурдук 
или Бусија, чија дужина прелази 2 ки-
лометра, а ширина износи и до 250 ме-
тара.

Приредила: А. Ж.

TителСки БРеГ

Велики сурдук на Тителском брегу

тителски брег или како га зову Сведок брдо јединствено је у европи јер научницима 
даје информације о геолошкој историји Земље у последњих 650.000 година

Чудо природе

l НајдетаљНији геолошки запис у европи

Тителски брег или како га зову Сведок брдо, највиша тачка у Бачкој, јединствено 
је у Европи, право чудо природе које научницима даје информације о геолошкој 
историји Земље у последњих 650.000 година. Најдетаљнији је геолошки запис на 
простору целог европског континента, кажу научници. Нигде у Европи не постоји 
сличан седиментни запис. Седименти су формирани током леденог доба и свака 
хладна фаза има свој лесни хоризонт. Најкомплетнији профил има пресек Дукатар, 
који се налази између Мошорина и викенд-насеља Дукатар и наслања се на Тису. Ту се 
огледа тих 650.000 година. Јасно се могу видети пет врста старих земљишта, а у петом 
најстаријем слоју откривен је танак слој вулканске прашине, што је право чудо за ове 
просторе с обзиром на то да у близини нема вулкана. Истраживања су показала да је 
то пепео који је ветар донео чак из Италије, где су вулкани били веома активни.

А.Ж.
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покрет горана Војводине уз 
подршку Норвешке амбасаде и 
Електровојводине организовао 

је омладински волонтерско – едука-
тивни камп  у Сремским Карловцима 
за младе узраста од 15 до 20 година са 
подручја захваћених поплавама у мају 
ове године.

Током седмодневног кампа учесници 
су имали прилику да кроз едукатив-
не радионице и активности у природи 
развију социјалне вештине и знање које 
ће моћи да употребе у својим локалним 
заједницама, упознали су природна и 
културна богатства Војводине (Фруш-
ку гору, Ковиљско – петроварадински 
рит, Стражилово, Дунав, Сремске Кар-
ловце, Нови Сад) која ће им подићи 
свест о заштити животне средине. На 
крају седмодневног кампа посетили су 
и Електровојводину  која је подржала 
организацију кампа.

Реализована посета Електровојво-
дини је у складу са основном поруком 

кампа, чији је циљ да младим људи-
ма обезбеди предах од свакодневнице  
њихових промењених животних усло-
ва кроз волонтерски рад, дружење у 
природи и стицање социјалних вешти-
на и знања.

У име Привредног друштва за дист-
рибуцију електричне енергије госте је 
поздравио мр Никола Новаковић, ди-
ректор извршне функције за технички 
систем.

- Када смо дали подршку организа-
цији Едукативног кампа за младе има-
ли смо идеју и жељу да вам ових не-
дељу дана пружимо предах од тешке 
ситуације изазване недавним попла-
вама. Такође, разлог више за наше оп-
редељење за подршку је и чињеница да 
смо друштвено одговорна компанија 
која подржава пројекте из области 
унапређења заштите животне средине  
– рекао је мр Никола Новаковић.

Више о томе како Електровојводи-
на ради на унапређену заштите жи-

вотне средине гости су сазнали из 
презентације која је говорила како 
се заштита животне средине орга-
низује и примењује у Електровојво-
дини коју је представила дипл. инж. 
zаштите животне средине Драгана 
Матић, водећи инжењер у Сектору 
за квалитет и заштиту.

Драгана Матић је објаснила да је 
заштита животне средине и мисија 
и визија Електровојводине и прес-
тавља битан аспект у пословању, а 
затим је објаснила како дистрибу-
ција електричне енергије утиче на 
животну средину – воду, ваздух, 
земљиште, на који начин се спреча-
ва загађење и  управља отпадом.

Учесници Кампа су затим посе-
тили Дистрибутивни диспечерски 
центар Електровојводине, где су са 
будном пажњом и интересовањем 
пратили рад и тренутне активности 
запослених.  Шеф Службе за пла-
нирање и анализу погона дипл. ел. 
инж. Мирослав Бачлић презентовао 
је улогу коју ДДЦЕВ има у структури 
управљања електродистрибутивним 
системом на територији Војводине, 
како према нижим хијерархијским 
нивоима управљања у огранцима 
Електровојводине, тако и према ви-
шим нивоима управљања који при-
падају ЈП „Електромрежа Србије“. 
Такође им је објаснио како ради по-
сада у ДЦ ЕВ и које апликације ко-
ристе у ДДЦЕВ (СКАДА, ДМС, сис-
тем радио веза, видео надзор, разне 
апликације за лакши рад диспече-
ра).

На добродошлици домаћинима 
и подршци младима са поплавље-
них подручја захвалио се Никола 
Благојевић у име Покрета горана 
Војводине и осталих учесника кам-
па, рекавши да им је велика част и 
задовољство што су у сарадњи са 
Електровојводином реализовали 
пројекат организације едукативног 
кампа.

А.Жи.

УЧеСниЦи едУкатиВнОГ кампа О ЗаШтити ЖиВОтне СРедине У електРОВОЈВОдини

Деца са поплављених подручја, учесници омладинског волонтерско – едукативног 
кампа „Активирај се“ у Сремским Карловцима посетили су електровојводину, 
упознали се са начином рада и управљањем електродистрибутивним системом као 
и мерама унапређења заштите животне средине

Подршка младима

Учесници кампа „Активирај се“ испред Електровојводине
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Ово је друга година за редом отка-
ко се у организацији Синдиката 
ЕВ пеца Лига Електровојводине. 

До тада су се  пецали појединачни купо-
ви. Ова промена је учинила да такми-
чење буде занимљивије и неизвесно до 
краја.  

- Трудимо са да се сва три кола Лиге 
која је почела прошле године одрже 
на различитим језерима. Реч је о вода-
ма где важи правило да  ухватиш, фо-
тографишеш се са уловом и одложиш 
га у сакове. На територији коју обух-
вата Електровојводина са својим дист-
рибуцијама, погонима и пословница-
ма постоје три места где се пеца: „МБ 
Оаза“ Гложан, Касапска Ада у околини 
Новог Сада где ће се пецати Друго коло 

и језеро у Бачком Јарку као место где 
ће се пецати Треће коло. То су воде које 
могу да приме и до петнаест екипа што 
је задовољавајуће за овакво такмичење. 
Ако се зна да једну екипу чини и до пет 
чланова, значи да нас се окупи седамде-
сетак – објашњава  Владимир Исаков, 
водећи инжењер у Сектору за пројекто-
вање у Управи Електровојводине.

Иначе, такмичење траје непрекидно 40 
сати. Зато је добро да екипу чини више 
људи како би могли да се смењују и од-
марају у правилним интервалима што, 
осим среће утиче на крајњи резултат.

 - Прво коло обиловало је огромном 
количином улова. Упецано је две и по 
тоне шарана и амура што статистичким 
језиком значи да се у саковима нашло 

преко 1000 комада рибе а свака је у про-
секу тежила два и по колограма – каже 
Исаков. Све је почело у априлу 2008. го-
дине када је први КАРП КУП одржан 
у Змајеву. Тада су победнички пехари 
прављени од електроматеријала јер су 
и средства која су издвајана за ту сврху 
била скромна. У Секцији за екологију и 
спортски риболов  много пре настанка 
Лиге Електровојводине  у пецању ша-
рана практиковало се пецање удицом 
на пловак. Пре десетак година органи-
зовано је једно до два кола годишње и 
учесвовало је седам екипа. Временом 
се дошло и до Лиге коју чини неколи-
ко десетина такмичара организованих 
у петнаест скупина - истиче Владимир 
Иасков. 

Овогодишње такмичење је два пута 
одлагано због мајских поплава. Утис-
ци након такмичења су изузетни чему 
су допринели одлични услови на води. 
Бескрајно лепо природно окружење  
олакшавало је напор који изискује 
четрдесеточасовно такмичење уз висо-
ку концентрацију учесника. 

Бистро до следећег кола Лиге. 
М. Ј.

пеЦаЊе – каРп лиГа

прво Коло лиге електровојводине у пецању шарана и амура на комерцијалној води „мб 
Оазе“ у Гложану одржано од 8. до 10. августа 

Рекордан улов шарана
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Чекајући шарана: „МБ Оаза“ у Гложану

l Преокрет у Последњој ноћи

Током читавог такмичења убедљиво је водила екипа из Кањиже. У току суботње ноћи и 
недељног јутра настаје обрт и прво место освајају риболовци из Електродистрибуције 
Нови Сад са уловом тешким 354, 75 kg и највећим појединачним уловом од 11,06 kg. 
Друго место припало је екипи Погона Кањижа са уловљених 349, 57 kg. Треће место 
заузели су представници Погона у Сенти са 292, 90 kg улова. Четврто место припало 
је екипи из Погона Врбас. Они су у сакову имали 291, 30 kg рибе. На петом месту је ЕД 
Зрељанин. Улов је тежак 240, 47 kg. На шестом месту је екипа Управе Електровојводине 
са уловљених 213, 24 kg. 

Следе: ЕТ „Јужна Бачка“ улов: 148, 21 kg, ЕД Сомбор улов: 136, 05 kg, ЕД Рума са упецаним 
рибом тешком 127, 05 kg, ЕД Панчево са уловом од 115, 50 kg, Пословница Шид чија је 
риба тежила 77,86 kg и на крају ЕД Суботица са 70,33kg улова.

l Хумани риболовци

Овогодишње такмичење у риболову је 
два пута одлагано. Због мајских поплава 
и огромне штете коју је проузроковала 
ова елементарна непогода чланови 
Секције за екологију и спортски 
риболов одлучили су да помогну 
угроженим житељима у Јамени.

 - То нам је налагала људскост, па смо на 
челу са замеником директора Друштва 
и нашим чланом др Петром Загорчићем, 
организовали радну акцију обијања 
малтера споља и унутар оштећених 
кућа и за осам сати рада успели смо да 
обрадимо педесетак објеката у селу. 
То је био наш мали допринос у напору 
читаве земље да се поплављено 
становништво што пре врати у токове 
нормалног живота – каже Владимир 
Исаков.

М. Ј.




