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Квалитет испоруке електричне 
енергије, пословни приоритет

Електровојводина чини сталне напоре како би на виши ниво подигла квалитет испоруке електричне енергије својим 
купцима. И у наредном периоду наше пословне активности мораће бити усмерене на технолошко унапређење и мо-
дернизацију система, у циљу повећања погонске спремности, што ће, свакако, све више захтевати и отворено тржиште 
електричне енергије. 

Отварањем тржишта појављују се нови учесници на тржишту, пре свега, снабдевачи и независни произвођачи елек-
тричне енергије, што комерцијалним купцима омогућава да слободно бирају ко ће их снабдевати електричном енер-
гијом, при чему је Електровојводина обављајући функцију Оператора дистрибутивног система неутралан сервис свим 
учесницима на тржишту. Обавеза ОДС-а је да за све снабдеваче обезбеди исте услове на тржишту. Дакле, за оператора 
дистрибутивног система најважније је да је електроенергетски систем погонски одлично припремљен и врло стабилан 
и зато је пословни приоритет његово стално технолошко унапређење и модернизација.

У текућој години урађени су или су у припреми значајни послови на мрежи свих напонских нивоа. Поред проши-
рења и реконструкције 110 kV објеката „С. Митровица 1“ и „Бечеј“, уградње неколико енергетских трансформато-
ра, извршена је реконструкција водова 35 kV у дужини преко 60 километара, замењени прекидачи малоуљни 35 kV 
са вакуумском регулацијом на неколико трафостаница, реконструисано ( замена изолације, замена стубова, замена 
проводника) неколико десетина километара водова 20 kV. Такође, замењене су бројне деонице каблова 20 kV старе 
конструкције, реконструисано  десетине километара нисконапонске мреже као и грађевински делови већег броја тра-
фостаница, како би се достигао наведени пословни циљ. 

Имајући све то у виду, задатак сваког запосленог је да у свом послу учини напор и повећа ефективност у раду, како 
би се у свим сегментима рада Електровојводине остварили што успешнији пословни резултати. Посебно због тога што 
ће ти резултати допринети резултатима укупног пословања Електровојводине на крају пословне године, а близу је.

Мирко Шијан
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И
З 

ЕП
С-

А 
ОДРЖАНА СВЕЧАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОВОДОМ ДАНА ЕПС-А 

Поводом 6. октобра Дана Електро-
привреде Србије, Надзорни од-
бор „Електропривреде Србије“ 

одржао je свечану седницу и доделио 
Повеље са плакетом „Ђорђе Станоје-
вић“ за 2014. годину. Повеље и плаке-
те уручили су проф. др Аца Марковић, 
председник Надзорног одбора ЕПС-а 
и мр Александар Обрадовић, дирек-
тор ЕПС-а. Седници су присуствовали 
Александар Антић, министар рудар-
ства и енергетике, Мирјана Филиповић, 
државни секретар у Министарству ру-
дарства и енергетике, Војин Трифуно-
вић, помоћник министра рударства и 
енергетике, Предраг Марић, помоћник 
министра унутрашњих послова и на-
челник Сектора за ванредне ситуације, 
Љубо Маћић, председник Савета Аген-
ције за енергетику, Никола Петровић, 
директор ЈП „Електромрежа Србије“, 
представници института, факултета, 
као и директори привредних друштава 
у систему „Електропривреде Србије“. 

Председник Надзорног одбора ЈП 
ЕПС проф. др Аца Марковић подсетио 
је на велике датуме у развоју ЕПС-а, али 
и на чињеницу да су велики научници 
Ђорђе Станојевић, Никола Тесла и Ми-
хајло Пупин унапредили знање и науку 

не само у Србији, већ и у Европи и све-
ту. 

- У последње три године ЕПС повећава 
производњу електричне енергије без об-
зира на проблеме са којима се суочава, а 
компаније које производе имају сигурну 
будућност – рекао је Марковић. – Зима 
пред нама даје шансу да ЕПС покаже да 
привреда и грађани могу да се ослоне на 
највећу српску енергетску компанију. 

Директор ЕПС-а Александар Обрадо-
вић је нагласио да је веома важно учити 
из прошлости, јер они који не цене своју 
прошлост немају ни будућност. Обра-
довић је навео поједине важне догађаје 
у последње две године као што су отва-
рање тржишта и катастрофалне мајске 
поплаве и указао је да је снага ЕПС-а пр-
венствено у људима који раде у ЕПС-у.

- „Електропривреди Србије“ следе 
промене и ЕПС овакав какав је до сада 
постојао више неће постојати. Апелујем 
на колеге да се не боје промена, иако је у 
људској природи да постоји отпор. Има-
мо знање и вољу, а уз помоћ Владе Ср-
бије спровешћемо промене како би ЕПС 
био још чвршће интергисан. До краја ок-
тобра Влада Србије усвојиће План реор-
ганизације ЕПС-а када ћемо знати када 
и како да се променимо. Нећемо распа-

рачавати систем, јер правимо велики 
ЕПС – рекао је Обрадовић. 

Признања „Ђорђе Станојевић“ уруче-
на су Драгани Јањушевић, дипломира-
ном економисти, за изузетан допринос 
унапређењу пословања ЕПС-а у обла-
сти економско-финансијских послова, 
Бошку Бухи, дипломираном инжење-
ру електротехнике, за изузетан допри-
нос у развоју ЕПС-а и посебно зала-
гање и остварене резултате у изградњи 
и експлоатацији енергетских објеката, 
Драгићу Николићу, дипломираном ин-
жењеру електротехнике, за изузетно за-
лагање и резултате у остваривању циље-
ва и мера пословне политике и подизање 
сигурности снабдевања купаца електри-
чне енергије, Драгану Крстићу, електро-
инжењеру, за ангажовање у електрифи-
кацији и изградњи електроенергетских 
објеката, као и за допринос у афирма-
цији синдикалног организовања и де-
ловања запослених у ЕПС-у, Сектору за 
ванредне ситуације МУП Србије у знак 
признања за успешну пословну сарадњу 
и изузетно залагање за заштиту електро-
енергетских објеката „Електропривреде 
Србије“ и отклањање последица ванред-
них ситуација.

Приредио: М. Ш.

На реду су промене, правимо 
велики ЕПС 

Добитници Повеље „Ђорђе Станојевић“, са  председником Надзорног одбора и директором ЕПС-а
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Замена електроенергетског транс-
форматора у трафостаници „Ба-
чка Паланка 2“ обављена је због 

тога што ће највећи део Бачке Паланке 

и околних места имати поуздано и си-
гурно напајање а кварови бити сведе-
ни на најмању могућу меру. То значи и 
мање излазака на терен и ниже трошко-
ве у одржавању. 

 – Уграђен je нови трансформатор са 
вакуумском регулационом склопком  
исте снаге као и претходни па је због 
тога и процес око замене био завршен 
за седам дана. То је посао који би тре-
бало чешће да обављамо због сигурно-
сти и стабилности у снабдевању елек-
тричном енергијом да би на крају и 
потрошачи били задовољни, што нам 
је крајњи циљ – објаснио је том при-
ликом Данило Мојићевић, главни ин-
жењер у Сектору за експлоатацију ЕД 
Нови Сад.

Трафостаница „Бачка Паланка 2“ на-
паја електричном енергијом већи део 
кон- зума овог града и околних места па 
је тим и модернизација овог електрое-
нергетског објекта значајна. Трафоста-
ница „Бачка Паланка 2“ изграђена је 
1976. године, други трансформатор је 

уграђен 1994.године. У трафостаницу 
су уграђена два енергетска трансфор-
матора преносног односа 110/20/10.5 
kV, привидне снаге 2 х 31.5 MVA. ТС 
„Бачка Паланка 2“ снабдева електрич-
ном енергијом град Бачку Паланку и 
шире подручје општине, које се напаја 
преко 20 kV напона.

Посао око замене трансформатора 
завршен је за седам дана уз ангажовање 
двадесетак радника.  Извођач радова 
је предузеће „Минел трансформатори“ 
из Београда, за транспорт је био заду-
жен „Сава транспорт“ такође из Бео-
града. На испитивању трансформатора 
пре пуштања у рад били су ангажовани 
запослени у Сектору за експлоатацију 
Управе Друштва а логистичка помоћ 
и надзор била је поверена радницима  
Сектора за експлоатацију у ЕД Нови 
Сад.

М. Ј.

НОВИ ТРАНСФОРМАТОР У ТС 110/20 kV „БAЧКА ПАЛАНКА 2“ А
К

ТУЕЛ
Н

О

Сигурност и поузданост 
напајања
Електровојводина је пустила под напон нови електроенергетски трансформатор снаге 31,5 
MVA у трафостаници 110/20 kV „бачка Паланка 2“. на конзуму Електровојводине урађени су 
или су у припреми до краја године значајни захвати на мрежи свих напонских нивоа

Уградња новог трансформатора у ТС „Бачка Паланка 2“

Припрема за постављање трафоа

l Повећање Поузданости 
исПоруке електричне 
енергије

Током текуће године на конзуму 
Електровојводине урађени су или су 
у припреми до краја године значајни 
захвати на мрежи свих напонских 
нивоа. Између осталог, извршена је 
реконструкција водова 35 kV у дужини 
од преко 60 километара, замењени 
прекидачи малоуљни 35 kV са 
вакуумским регулацијом на неколико 
трафостаница, реконструисано 
(замена изолације, замена стубова, 
замена проводника) неколико 
десетина километара водова 20 kV. 
Затим, замењене су бројне деонице 
каблова 20 kV старе конструкције, 
реконструисано или је у плану до 
краја године, десетине километара 
НН мреже као и грађевински делови 
већег броја трафостаница.

М. Ш.
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Електровојводина ће убудуће 
своје пословне активности фо-
кусирати управо на техничком 

делу пословања, јер је то носећа уло-
га оператора дистрибутивног систе-
ма. Када се то има у виду неопходно је 
знати да је посебну пажњу потребно 
посветити управо инвестирању и ин-
вестиционом одржавању са акцентом 
на добро припремљеним и квалитет-
но урађеним ремонтима. Од тога ће 
зависити да ли је Електровојводина 
спремна да се ухвати у коштац са све 
захтевнијим реструктурирањем енер-
гетског сектора. Као чланица ЕПС 
групације, по свему судећи, Електро-
војводина нема намеру да посустане 
у намери да задржи своју досадашњу 
високу позицију. С тим у вези пита-
ли смо директора извршне функције 
за технички систем мр Николу Нова-
ковића на које најважније, виталне и 
„чворне“ тачке је у 2014. години у на-
шем систему стављен акценат како би 
се стабилност система подигла на још 

виши ниво, а тиме и квалитет услуга 
Електровојвoдине?

- Наравно да је стабилност електро-
енергетског система Електровојводине 
за нас најважнији сегмент у свим про-
цесима, посебно откако смо преузели 
улогу оператора дистрибутивног сис-
тема. У складу са досадашњим начином 
пословања који се исказао као ефикасан 
у и овој, 2014. пословној години кад су у 
питању електроенергетски објекти пос-
ветили смо посебну пажњу инвестици-
јама на свим напонским нивоима.

По критеријуму вредности инвести-
ције и значаја, како за систем Електро-
војводине тако и за интерес корисника 
система најзначајнији су проширење 
ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 
1“ која ће бити завршена до краја годи-
не. Овај објекат има изузетан значај и за 
ЈП ЕМС јер је у питању и веома важно 
РП 110 kV које је у функцији преносног 
система. Осим овог енергетског обје-
кта јако је важна и реконструкција ТС 
110/35/20 kV „Бечеј“ којом се омогућује 

локални привредни развој општине и 
проширење производних капацитета 
Сојапротеина. Навешћу као врло бит-
но и проширење постојећих система за 
даљинско управљање дистрибутивном 
мрежом на подручју огранака Нови Сад, 
Суботица и Сомбор којим се постижу и 
подижу значајне технолошке перфор-
мансе система, а врло битна су и значај-
на улагања у мрежу и објекте средњена-
понског и нисконапонског нивоа чиме 
се прате потребе за развојем локалних 
самоуправа, подиже квалитет испоруке 
електричне енергије и смањују губици. 
Нормално, пажња је посвећена и ин-
вестицијама у свим пословним проце-
сима које су у функцији технолошких 
унапређења и модернизације, а све у 
циљу подизања ефикасности и перфор-
манси система.

Да ли је ниво и обим средстава 
који је планиран за 2014. годину ус-
пео да задовољи све потребе систе-
ма, односно да ли ће нешто морати 
бити пребачено у 2015. годину када 

Н
А

Ш
 И

Н
ТЕ

Р
В

ЈУ МР НИКОЛА НОВАКОВИЋ, ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ

Мр Никола Новаковић, директор извршне функције за технички систем

Не одричемо се квалитета
Електровојводина као носилац функције оператора дистрибутивног система на 
овом простору у току ове пословне године учинила је све да подигне квалитет 
свог система. И у наредној пословној години нећемо стати са активностима на 
унапређењу јер је то императив функционисања Eлектровојводине, каже директор 
извршне функције за технички систем мр никола новаковић
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је у питању инвестирање и иневсти-
ционо одржавање?

- Не смемо бити незадовољни оби-
мом средстава, посебно кад се има у 
виду позадина одобрене квоте. Због ка-
тастрофалне штете коју су претрпели 
објекти ЕПС-а у поплавама планирана 
средства за инвестиције у 2014. години 
која су одобрена од стране Оснивача и 
која су саставни део Годишњег програ-
ма пословања су морала бити редуко-
вана, тако да су нижа од планираних и 
потребних и предвиђених Плановима. 
Међутим, може се сматрати да она нису 
витални ограничавајући фактор, пош-
то је на реализацију Плана инвестици-
ја битно утицао и термин усвајања Го-
дишњег програма пословања и процеси 
Јавних набавки.

који обим средстава је потребан 
Електровојводини за 2015. годину 
и да ли ће све што смо планирали 
бити испоштовано у 2015. години? 
Ваше прогнозе и пројекције.

- Што се тиче Плана инвестиција који 
је саставни део Годишњег програма  по-
словања усаглашавање је у току. Тренут-
но смо на нивоу одобрених сопствених 
средстава у висини од око 2 милијарде 
динара.

Тешко је рећи када су инвестиције у 
питању који ниво средстава је потре-
бан,  пожељан или довољан. Наравно 
трудимо се да то буде што више, али 
при изради Планова мора се водити ра-
чуна о одлукама и плановима Оснивача 
и општег стања у окружењу.

Израда Годишњег плана посло-
вања за 2015. годину је у току. Да 
ли ће тежиште тог плана бити на 
техничком делу система Електро-
војводине, инвестиционо и финан-
сијски? 

- При изради Планова уважавају се 
све потребе свих пословних функција у 
складу са потребом да систем буде ефи-
касан и модеран у целини. Наравно у 
складу са нашом основном делатношћу 
акценат и приоритет се даје техничком 
сегменту система. 

У смислу инвестиционог улагања 
приоритети ће бити на објектима ТС 
110/х kV. На порталу јавних набавки 
биће објављена конкурсна документа-
ција за реализацију изградње или ре-
конструкције на шест објеката ТС 110/x 
kV као захвата који ће определити по-
словање Електровојводине у наредне 
2-3 године.  

Ради остварења планова у 2015. годи-
ни превасходно се мора водити рачуна 

о правовременом обезбеђењу све неоп-
ходне стратешке опреме реализацијом 
свих јавних набавки у том домену уз 
стриктно поштовање Закона о јавним 
набавкама. Oво посебно акцентујем из 
више разлога, а превасходно ради ве-
ликих инвестиционих улагања која сам 
поменуо.

Наравно да се при свему овоме не за-
немарују ни остали пословни процеси. 
Електровојводина у 2015. години оче-
кује завршетак имплементације проје-
кта САП као једног од најзначајнијих 
пројеката пословног система, што под-
разумева јасну идентификацију и ре-
инжењеринг пословних процеса са по-
себним освртом на функцију оператора 
дистрибутивног система, јер укупан ре-
зултат зависи од синергије свих подсис-
тема.

када се осврнете на 2014. годи-
ну која је календарски на измаку, 
имате ли разлога да кажете да је 
урађено оно што је потребно у делу 
система којим руководите и да ли 
можете да кажете да су ремонти, 
који представљају једну од витал-
них функција у одржавању система 

урађени на задовољавајућем ни-
воу?

- Немамо разлога да кажемо да смо 
незадовољни. Имајући у виду цело-
купну ситуацију можемо чак да каже-
мо да смо задовољни, али увек може 
боље. Свеукупно, очекујемо извр-
шење Планова одржавања на високом 
нивоу за ову годину и улагање од пре-
ко 1.5 милијарди динара.

Конкретно, припреми и реализа-
цији ремоната ми сваке године при-
лазимо са посебном пажњом због 
обима и значаја овог посла у нашем 
оперативном функционисању, а по-
себно после активирања тржишта 
електричне енергије које захтева за-
иста квалитетну испоруку електричне 
енергије, то јест електричне енергије 
корисницима система, а која мора да 
задовољи утврђене стандарде. Руко-
водећи се дугогодишњом традицијом 
рада у сегменту ремоната, добром фи-
нансијском подршком у овој години, 
могу да кажем да су ремонти урађени 
на задовољавајућем нивоу и зимски 
период очекујемо спремно. 

А. Ј. Р.
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Међународни сајам енергетике 
„Енергетика 2014“ десети по 
реду и 11. Међународни сајам 

заштите животне средине „Екофер“ 
одржани су на Београдском сајму, од 13 
– 16. октобра 2014. године. Током чети-
ри дана сајма учествовало је 150 изла-
гача из земље и иностранстава, пред-
стављајући најновије технологије и 
сазнања у тим областима. 

Александар Антић, министар рудар-
ства и енергетике отворио је ового-
дишњи сајам поручивши да је за област  
енергетике важно увођење нових техно-
логија, размена искустава и унапређење 
послова.  

- До краја године Србија би требало 
да усвоји нови Закон о енергетици како 
би се у потпуности примениле све мере 
из трећег пакета либерализације тр-
жишта, чиме ће достићи највећи степен 
у процесу придруживања Европској 
унији. Очекује нас усвајање важног за-
кона који ће омогућити велике инвес-

тиције. Реч је о трансбалканском енер-
гетском коридору, који ће омогућити 
формирање нове мреже за пренос енер-
гије високог напона из источноевроп-
ских земаља кроз Србију до Италије - 
рекао је министар Антић. 

- Електропривреди Србије откуца-
вају последњи минути монополског 
положаја који ужива на тржишту Ср-
бије, пошто ће до краја године бити 
у обавези да уђе у последњи, трећи 
круг либерализације тржишта - ре-
као је Александар Обрадовић, гене-
рални директор „Електропривреде 
Србије“, на отварању сајамске ма-
нифестације и објаснио да то прак-
тично значи да ће од 1. јануара сва-
ко домаћинство моћи да изабере свог 
снабдевача електричном енергијом. 
За ЕПС је то велики изазов и највећа 
српска енергетска компанија биће на 
висини задатка. Затим је додао да ће 
„Електропривреда Србије“ кренути у 
још веће реформе и да би скоро тре-

бало да буде усвојен План реоргани-
зације ЕПС – а.

На овогодишњем сајму у оквиру 
Електропривреде Србије на заједнич-
ком простору са осталим привредним 
друштвима учествовала је и Електро-
војводина. Првог дана након свечаног 
отварања Сајма одржана је добро по-
сећена презентација Електровојводине 
под називом „Мултисервисна телекому-
никациона инфраструктура Електро-
војводине за пренос података са ЕЕО“ 
коју је представио Славко Дубачкић, 
дипл. инж. ел. из Центра за информати-
ку и телекомуникације. 

- Мултисервисна телекомуникацио-
на инфраструктура (ТК) Електровојво-
дине обезбеђује истовремени рад већег 
броја сервиса користећи јединствену 
физичку инфраструктуру. То подразу-
мева функционисање различитих ти-
пова саобраћаја кроз ТК инфраструк-
туру намењених како пословним тако 
и техничким системима. Посебан зна-
чај мултисервисна ТК инфраструкту-
ра има код повезивања ЕЕО на којима 
је последњих година имплементирано 
више различитих сервиса/апликација. 
То су системи даљинског управљања 
ЕЕО, говорних радио комуникација, 
пословне и диспечерске телефоније, ви-
део надзора, контроле приступа, систе-
ми дојаве пожара и други – објаснио је 
Славко Дубачкић. 

На овакав начин су повезани сви по-
словно - погонски објекти Електро-
војводине, сви ВН ЕЕО и велики број 
СН ЕЕО и самим тим је омогућена им-
плементација свих наведених сервиса 
на овим објектима.

Развојем мултисервисне ТК инфра-
структуре Електровојводине омо-
гућиће се даље имплементирање по-
менутих али и неких нових сервиса на 
пословним и ЕЕО на свим напонским 
нивоима. Такође се омогућује даља ин-
теграција и повезивање система који су 
до сада локално имплементирани.

А. Жи.

ОДРЖАН 10. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЕНЕРГЕТИКЕ У БЕОГРАДУ

Развој енергетског сектора 
Циљеви Електропривреде Србије у складу са слоганом сајма енергетике „Зелена 
енергија“ су поред снижавања трошкова и повећања профита и производња 
„зелене“ енергије. Електровојводина презентовала телекомуникационо решење 
за повезивање електроенергетских објеката која су реализована у оквиру 
телекомунинационе инфраструктуре 

Презентација Електровојводине на Сајму енергетике у Београду
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у Скупштини АП Војводине 
крајем септембра одржан је VIII 
Међународни форум о чистим 

енергетским технологијама. Циљеви 
овогодишњег скупа су били покретање 
националне Енергетске повеље у функ-
цији развоја технологија обновљивих 
извора енергије и креирање амбијента  
за примену чистих енергетских техно-
логија. 

Форум је по трећи пут званично от-
ворила  потпредседница Владе Репу-
блике Србије проф. др Зорана Ми-
хајловић. 

- Србија има велике енергетске по-
тенцијале и морамо радити на томе да 
их што боље искористимо - истакла је 
Зорана Михајловић.

Говорећи о обновљивим изворима 
енергије она је нагласила да је циљ који 
је Србија себи поставила да до 2020. го-
дине 27 одсто енергије буде произведе-
но из енергетски обновљивих извора 
оптимистичан.

- Србији управо недостаје ниво 
опште националне акције, да знањем и 
очигледним интересима за уштедама и 
технолошким постигнућима обезбеди 
свој, тако неопходан, прогресивнији 
одрживи развој. Ми желимо да у томе 
помогнемо и покренемо оперативне 
процесе који ће у најкраћем могућем 
року, посебно у домену енергетске 
ефикасности, донети огромне мате-
ријалне уштеде. Зато смо спремни да 
националну Енергетску повељу Репу-
блике Србије заједнички створимо и 

установимо као облик трајног покре-
тања суштинских друштвених проме-
на, од начина размишљања грађана и 
схватања значаја енергије, до поди-
зања целокупног система вредности 
енергетске безбедности на виши ниво 
– истакао је председавајући Форума 
др Тихомир Симић.

У оквиру Пленарне сесије, учесни-
цима су се обратили и Председник 
Скупштине АПВ Иштван Пастор као 
покровитељ Форума, Њ.Е. Laurent L. 
Stokvis амбасадор Краљевине Холан-
дије, проф. др Мирослав Весковић 
ректор Универзитета у Новом Саду, 
Председник Савета Агенције за енер-
гетику Љубо Маћић, председник Над-
зорног одбора ЕПС–а, др Аца Марко-
вић и директор Електровојводине мр 
Богдан Лабан.

- ПД Електровојводина као део Елек-
тропривреде Србије и лидер у дистри-

бутивном сектору у нашој земљи тра-
диционално учествује на Форуму као 
покровитељ догађаја и као презентер 
сопстевних достигнућа, како би дала 
додатну подршку националној еконо-
мији у препознавању наше земље као 
конкуретног тржишта које поседује 
потенцијал за стратешка партнерства 
са светским компанијама и кључним 
носиоцима технолошког развоја у 
овој области – нагласио је директор 
мр Богдан Лабан. 

У раду дводневног Форума учество-
вало је  око 400 учесника, међу који-
ма представници државних институ-
ција Републике Србије, представници 
страних и домаћих компанија као и 
представници бизниса и инвестицио-
них фондова. 

А. Жи.

ОДРЖАН VIII МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ЧИСТИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА
Ф

О
Р

УМ

Oдрживи развој императив 
Србија мора што јасније идентификовати своје енергетске потенцијале и могућности. 
Енергетска одвојеност данас, представља сигурну економску и инвестициону 
усамљеност сутра. Србија то не сме себи дозволити, истакнуто на VIII Међународном 
форуму о чистим енергетским технологијама

Директор Електровојводине мр Богдан Лабан обраћа се учесницима Форума

l Захвалност савета 
Форума електровојводини 

Савет Форума писмом је захвалио 
директору Електровојводине мр 
Богдану Лабану као покровитељу и 
члану ПУЛ-а Форума, на подршци у 
организацији и истакнутом наступу 
представника Електровојводине на 
VIII Међународном форуму о чистим 
енергетским технологијама.

А. Жи.

l Запажен наступ електровојводине на Форуму 

На Форуму 2014. Електровојводина се представила са пет презентација: 
„Имплементација напредног дистрибутивног менаџмент система у 
Електровојводини“, „ Систем за елиминацију нетехничких губитака електричне 
енергије – СЕНГ“, „Мултисервисна телекомуникациона инфраструктура 
Електровојводине“, „ Неки ограничавајући фактори у широј примени обновљивих 
извора енергије“ и „ Утицај људских ресурса на потрошњу енергије рачунара и 
рачунарске опреме и бесплатне мере за побољшање енергетске ефикасности у ПД 
Електровојводина“.

А. Жи.
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одбор за безбедност и здра-
вље на раду Привредног 
друштва за дистрибуцију 

електричне енергије Електровојводине 
чији је начин рада утврђен Пословни-
ком о раду, конституисан је у априлу 
прошле године.

Функција Одбора за безбедност и 
здравље на раду су унапређење и спро-
вођење мера и активности система без-
бедности и здравља на раду у циљу по-
бољшања услова рада, безбедности и 
заштите здравља запослених.

Делокруг рада Одбора утврђен је 
члановима од 45. до 48. Закона о без-
бедности и здравља на раду у Електро-
војводини. Одбор има пет чланова, од 
којих су три члана представници Син-
дикалне организације Електровојво-
дине и два члана представници пос-
лодавца. Одбор је на првој седници 
изабрао председника и заменика пред-
седника из редова својих чланова.

Одбор образују најмање три пред-
ставника запослених и представни-
ци послодавца. У састав Одбора ула-
зе представници послодавца тако да 
послодавац који има више од 50 за-
послених именује најмање једног свог 
представника, али у сваком случају 
број представника запослених мора 
бити  већи од броја представника по-
слодавца.

Задатак Одбора је да прати стање 
безбедности и здравља на раду, кому-
ницира и сарађује са послодавцем на 
стварању безбедних услова рада, пред-
лаже и учествује у одлучивању и пре-
дузимању одређених активности при 
чему иступа у име запослених и бори 
се за њихове интересе. У вршењу ове 
функције представник запослених, од-
носно Одбор има више могућности де-
ловања, а према закону има право да 
послодавцу даје предлоге о свим пи-
тањима која се односе на безбедност и 
здравље на раду, да захтева од посло-
давца да предузме одговарајуће мере за 
отклањање или смањење ризика, затим 
да захтева надзор од стране инспекци-
је рада ако сматра да послодавац није 
спровео одговарајуће мере, а такође 

има право да присуствује инспекци-
јском прегледу. 

Да би могао да обавља постављене 
задатке, представник запослених има 
право увида у све акте који се односе 
на безбедност и здравље на раду, затим 
учешћа у разматрању свих питања која 
се односе на спровођење безбедности и 
здравља на раду и информисања о свим 
подацима који се односе на безбедност 
и здравље на раду.

Рад Одбора одвија се на седница-
ма које сазива председник Одбора, а у 
изузетним случајевима седницу може 
сазвати и заменик председника. Јед-
ном месечно обилазе се огранци, по-
гони и пословнице у циљу унапређења 
мера за безбедан и здрав рад запосле-
них. На почетку године чланови Одбо-
ра доносе план и програм рада који се 
усваја, а затим теже његовој реализа-
цији. На свим седницама присуствују 
др Петар Загорчић заменик директо-
ра Друштва и Дарко Јеленковић заме-
ник председника Синдикалне органи-
зације Електровојводине и учествују у 
разматрању свих питања које се одно-
се на спровођење и унапређење мера 
безбедности и здравља на раду заједно 
са осталим члановима Одбора. Анали-

за извештаја рада Одбора са седница 
упућује се пословодству Управе, посло-
водству Огранака и Синдикату, како би 
они поступили по закључцима са сед-
ница. Од почетка конституисања Одбо-
ра за безбедност и здравље на раду до 
сада одржано је петнаест седница а све 
у циљу унапређења мера за безбедан и 
здрав рад запослених у корпоративном 
пословању.

А. Жи.
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АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Безбедан рад запослених

ЗА
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С намером унапређења система безбедности и заштите на раду, стварања осећаја 
одговорности и безбедности на радном месту, у Електровојводини је конституисан 
одбор за безбедност и здравље на раду

Обавезна примена заштитне опреме за рад монтера

l СаСтав ОдбОра за 
безбеднОСт и здравље на 
раду  

Сталне чланове Одбора у 
Електровојводини као представнике 
запослених чине председник Одбора 
Милан Миладиновић запослен у 
ЕД Сомбор, Драган Божић из ЕД 
Рума и Александар Сопка из Погона 
Врбас, а представници послодавца 
су Миливој Николић и Слободан 
Симовић, запослени у Управи 
Друштва.

А. Жи.
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Први и најважнији посао Сектора 
за експлоатацију је одржавање 
електроенергетских објеката 

свих нивоа у најширем смислу речи. А 
како то на делу изгледа у ЕД Зрењанин, 
који обухвата пет пословница у север-
ном и средњем Банату уз насељена мес-
та Тител и Лок у Бачкој, илустровала је 
руководилац овог сектора, Душка Кец-
ман Станчић. 

– Радни дан почињем кратким де-
сетоминутним састанком са шест пр-
вих сарадника. Већ знамо распоред са-
чињен недељним планом али никада се 
до детаља не зна шта нас чека на терену 
јер је наш посао непредвидив. Обавља-
мо редовне активности на одржавању 
електроенергетске мреже, отклања-
мо хаварије, а ту су и послови које 
обављамо за Сектор трговине и ЕПС 
„Снабдевање“ као што је очитавање 
бројила, измештање мерног места, ис-
кључење неуредних платиша са мреже. 
Такође проверавамо власнике бројила 
што већ улази у област рада Сектора за 
логистику, прикључујемо нове купце 
електричне енергије као и оне чија су 

бројила измештена, замењујемо елек-
тричне стубове, изолаторе, ормане у 
трафостаницама, средњенапонске бло-
кове и то је само део посла који оба-
вљамо – објашњава нам Душка.

Екипа са којом непосредно сарађује 
ради према оперативном плану који 
већ сачињавају за 2015. годину и који је 
део ГПП-а. А петком, на крају радне не-
деље намећу се они најважнији задаци 
узимајући у обзир расположиву меха-
низацију па се дешава да се у односу на 
обим посла спајају и екипе и пословни-
це, јер је често потребно више људи за 
рад на терену.

– То све чинимо да би били експеди-
тивнији, јер је добра организација пола 
урађеног посла. Оно што смо зацртали 
углавном и остварујемо и могу рећи да 
сам задовољна динамиком којом се по-
сао одвија. Истичем и недостатак мон-
терског кадра па смо често принуђени 
да склапамо посао са извођачима радо-
ва према постојећим уговорима – исти-
че госпођа Станчић.

Природа посла којим се већ скоро 
пет година бави, диктира и слобод-

но време у које често улази његов не-
предвидив карактер. 

– Попред телефона сам 24 часа. По-
зиви који уследе ноћу, ако тако про-
цени дежурни у нашем Дипечерском 
центру, што могу вам рећи увек буде 
оправдано, значе хитно окупљање 
екипе и координацију активности на 
лицу места. Поред тога што интензив-
но радимо на редовном одржавању 
мреже водимо рачуна и о остварењу 
финансијског плана који смо зацрта-
ли и ту посебно истичем наше учешће 
у реализацији плана набавки то јест 
припреми спецификација материјала 
и радова неопходних за сектор екс-
плоатације. За текућу годину, за све 
планиране послове  имамо на распо-
лагању 170 милиона динара што ћемо 
до краја 2014. и остварити – наглаша-
ва Душка.

М. Ј.

РАД И АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЕД ЗРЕЊАНИН И
СТО

Р
И

ЈАТ

Одржавање на високом нивоу
Сектор за експлоатацију у Зрењанинској Електродистрибуцији подразумева 
ангажовање тима људи који делатност обављају током целог дана а по позиву 
диспечера и ноћу. Приоритет континуирана и квалитетна испорука електричне 
енергије с циљем да купци буду задовољни и безбедни

П
ОСЛ
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АЊ

Е

Радови на мрежи код Честерега, ЕД „Зрењанин“

l Спречена крађа трафо 
уља 

Половином маја ове године, у време 
поплава које су задесиле нашу 
земљу, по олујној и кишној ноћи, 
Душка Кецман Станчић је у два сата 
после поноћи на позив дежурног 
диспечера морала са екипом да 
обиђе трафостаницу 35/20/10 kV 
Томашевац. Због квара у трафоу, 
цело насеље је остало без напајања 
електричном енергијом.

Стигавши на лице места, била је, 
каже, запрепашћена призором који 
је угледала. И по том невремену 
лопови су покушали да украду трафо 
уље које су већ преточили у чак 
шездесет канистера. Душкина екипа 
је одмах позвала полицију, која је 
констатовала да је из два енергетска 
трансформатора на ТС Томашевац 
украдено 910 kg трансформаторског 
уља.

М. Ј.
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Екипа за одржавање надземних 
електроенергетских водова у Врд-
нику, Електродистрибуција Рума, 

почетком октобра радила је рекон-
струкцију мреже ниског напона да би 
је припремили за зимски период рада, 
а самим тим поправили услове испору-
ке електричне енергије купцима са што 
краћим трајањем евентуалних погон-
ских прекида.

На терену су током целог дана били 
монтери из ЕД Рума и с обзиром на то 
да су електромонтажни радови на ре-
конструкцији мреже добро вођени и 
координирани , послови су изведени 
по плану без застоја и безбедоносних 
ризика. То је највећим делом заслуга 
електромонтера који су у овом послу 
показали велику одговорност и профе-
сионалност.

До сада обављени послови извршени 
су квалитетно, планираном динамиком 

а у склопу годишњег Плана ремонта 
електроенергетских објеката. 

- У Врднику у току данашњих радо-
ва током реконструкције мреже извр-
шиће се замена дрвених дотрајалих, 
иструлелих стубова, са бетонским сту-
бовима, затим замена прикључака и де-
монтажа проводника и изолатора. Ра-
дови се такође изводе и због ураслог 
дрвећа и воћа у далеководе како не би 
дошло до „туширања“.  С обзиром на 
то да је обим посла велики, радиће се у 
две етапе. Прва етапа се изводи до за-
тезног стуба који се налази отприлике 
на средини улице Војвођанских брига-
да и трпеће затезања са обе стране. Обе 
етапе су предвиђене да се ураде у току 
дана, а за то време реконстрикције мре-
же монтираће се 500 м СКС проводника 
на мрежи ниског напона. Купци у овом 
делу Врдника су у безнапонском стању 
док се радови не заврше. По завршет-

ку радова, односно после замене старе 
мреже, дотрајалих стубова, изолатора, 
проводника, демонтирани материјал ће 
бити транспортован у магацин ЕД Рума 
– рекао нам је Борислав Божић, посло-
вођа 2, Служба за експлоатацију Огран-
ка ЕД Рума.

У склопу припреме за повећано оп-
терећење у зимском периоду на кон-
зумном подручју ЕД Рума, привешће 
се крају реконструкција нисконапонске 
мреже у другом делу Врдника. Плани-
рају се ремонти трафостаница и за то 
време пребацивање преклопки по свим 
трафоима са 10 kV на 20 kV, замена из-
олација, замена струјних ВН и НН веза, 
доливање уља у ТС 35 kV ”Никинци” 
као и сеча ураслог грања у мрежу мешо-
витог вода. Сви ти радови су предвиђе-
ни због прелака на 20 kV насеља Кленак 
и дела Платичева. 

Десетине монтера који су учествовали 
у реализацији реконструкције нискона-
понске мреже уложили су максимум 
напора да се радови квалитетно извр-
ше како би мрежа била припремљена за 
стабилно снабдевање купаца електрич-
ном енергијом.

А. Жи.

РЕКОНСТРУИСАНА НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА У ВРДНИКУ, ОГРАНАК ЕД РУМА

Мрежа спремна за зиму
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Захваљујући правовременој и квалитетној реконструкцији мреже ниског напона 
у Електродистрибуцији Рума електроенергетска мрежа биће спремна за рад у 
зимским условима и повећану потрошњу електричне енергије

Радови на реконструкцији нисконапонске мреже у Врднику

Замена дрвеног стуба
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине током септембра у 

целини била је добра и није било огра-
ничења у испоруци електричне енер-
гије, као ни напонских редукција.

Хидролошку ситуацију на нивоу Ре-
публике су карактерисали изузетно 
повољни показатељи, који су се мани-
фестовали повећаним дотоком река и 
нивоима акумулација који су били из-
над билансом предвиђених вредности. 
Због тога су производни капацитети у 
хидроелектранама радили максимал-
ним расположивим капацитетом, што и 
није тако честа ситуација у овом пери-

оду године. Оваква ситуација посебно 
је значајна за функционисање електро-
енергетског система Србије, у контекс-
ту добро познатих проблема у проце-
су експлоатације угља и редукованог 
режима рада производних капацитета 
из термо сектора – објаснио је Звездан 
Крунић, главни инжењер у Сектору за 
управљање и планирање конзума и до-
дао да је за првих девет месеци текуће 
године, на подручју Војводине дистри-
бутивним купцима  испоручено 5.859 
GWh електричне енергије, што пред-
ставља смањење од 3,64% у односу на 
исти период прошле године. Истовре-
мено испоручено је за 4,93% мање елек-

тричне енергије у односу на билан-
сом предвиђене количине.

У септембру је погонску спрем-
ност и функционисање дистрибу-
тивног система Електровојводине обе-
лежио повећан број  испада из 
погона појединих његових делова, с об-
зиром на то да је настављен тренд не-
повољних временских прилика из пре-
тходног летњег периода. Како испади 
нису дуго трајали, и како су по степену 
захваћености конзумног подручја уг-
лавном били локалног карактера, у це-
лини може се рећи да је систем радио 
стабилно, истиче Звездан Крунић и од 
регистрованих погонских догађаја по-
миње неке.

Четрнаестог септембра у 20,00 сати, 
дошло је до испада далеководног поља 
110 kV бр.142/2 у ТС 110/35/20 kV „Бе-
чеј“ без регистрованих сигнала заш-
тите. Како је  рађена  реконструкција 
ове трафостанице, она се напајала ра-
дијално преко поменутог далеководног 
поља, па су том приликом без напона 
остали и ЕТ бр.1 110/20 kV и ЕТ бр.3 
110/35 kV.  Због тога су купци са овог 
конзумног подручја били без електри-
чне енергије 94 минута.

На штету Електровојводине, а 
тиме и купаца, уз знатну опасност 
на мети лопова су били сви дело-
ви дистрибутивног система Елек-
тровојводине,  енергетски транс-
форматори, бакарне плетенице за 
уземљење, успонски водови, резерв-
на опрема, трафо уље.

Према диспечерским подацима, у сеп-
тембру 2014. године, конзумном под-
ручју Електровојводине испоручено је 
599 GWh електричне енергије, што је 
на нивоу из истог периода као претхо-
дне године, као и на нивоу билансних 
количина. Средња дневна температура 
је била 17,2 оС, што је за 1,5 оС више од 
средње дневне температуре забележе-
не у истом месецу претходне године.

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.159 МW, 
што представља смањење од 5 % у од-
носу на максималну снагу из септем-
бра претходне године која је износила 
1.219 МW.

А. Жи.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ И
СТО
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Изузетна хидрологија
Дистрибутивни систем Електровојводине функционисао изузетно стабилно и није 
било значајних испада из погона. Хидролошка ситуација изузетно добра
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Стабилан рад система
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на састанку руководилаца функ-
ције инвестиција, који је одржан 
крајем септембра у ЕД Сремска 

Митровица, констатовано је да је закључ-
но са јулом већина уговора за извођење 
електромонтажних радова по огранци-
ма реализована у високом проценту у 
односу на уговорена средства. Поједини 
огранци су потписали анексе уговора за 
прикључке са новоуговореним рокови-
ма, с обзиром на то да су они истекли у 
погледу рока важности а нису утрошена 
уговорена средства. Директор Центра за 
јавне набавке Драган Матић очекује да ће 
нови уговори за електромонтажне радо-
ве бити потписани до средине октобра. 
Овим уговорима су као и до сада обух-
ваћени радови и опрема. С обзиром да 
Управа Друштва интезивно ради на на-
бавци стратешког материјала и опреме, 
од огранака се захтева да нове уговоре 
користе углавном за радове. 

Препорука са овог састанка је да се 
преостала средства из постојећих угово-
ра за електромонтажне радове усмере за 

потребе одржавања с обзиром да су нови 
уговори који треба да се закључе намење-
ни искључиво за инвестиције.Такође је 
планирано закључивање посебних уго-
вора за одржавање при чему се мора 
појаснити да ли ће се расписивање јавних 
набавки за одржавање спроводити по 
огранцима или на нивоу Управе. 

Када је реч о стању магацина потврђе-
но је да је сав стратешки материјал, осим 
средњенапонских и нисконапонских бло-
кова, набављен. Огранцима је предло-
жено да се за потребе уградње СН и НН 
блокова користе блокови из магацина 
Електровојводине или размене међу ма-
гацинима огранака. Поред тога наредних 
дана предстоји испорука дуго очекиваних 
електротрансформатора по огранцима.

План набавки основних средстава је 
остварен са 40 процената, а у наредном 
периоду се очекује расподела камиона, 
корпи и возила за дежурну службу по 
огранцима. 

Руководилац Сектора инвестици-
ја и изградње мр Драгољуб Мучали-

ца упознао је присутне да је на захтев 
ЕПС-а након катастрофалних попла-
ва израђен Реабаланс плана инвес-
тиција и да су планирана сопствена 
средства у текућој години смањена 
за 15%. Поред тога заједничка сред-
ства су смањена за 133 милиона и она 
су прераспоређена огранцима. У ок-
виру заједничког плана постоје мо-
гућности и за додатне прерасподеле 
огранцима, уколико се за то укаже 
потреба.

И поред свих проблема са набавка-
ма опреме и радова, руководиоци ин-
вестиција су исказали уверење да ће 
овако ребалансиран план реализова-
ти до краја године.

Руководиоци инвестиција у ЕД 
„Панчево“ и ЕД „Сремска Митрови-
ца“ су наговестили потребу за додат-
ним сопственим средствима да би до 
краја године изградили електроенер-
гетске објекте за које је обезбеђена 
документација.

М. Ј.

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА
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Реализација Плана инвестиција у Електровојводини за првих шест месеци 
ове године је скромна због кашњења спровођења јавних набавки. Свих седам 
огранака Друштва с нестрпљењем очекује закључивање уговора са извођачима 
електромонтажних радова

Остварив План инвестиција

Електромонтажни радови на дистрибутивној мрежи
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како смо сазнали од дипл. инж. 
Бранислава Јанковића, водећег 
инжењера Погона Кикинда, у 

Сајану, недалеко од Кикинде, након две 
године рада на прикупљању свих дозво-
ла, пројеката и документација, завршена 
је градња прве фазе нове фотонапонске, 
односно соларне електране. Пројекто-
вана је на 986 kW, односно непун један 
МW, а након прве фазе изградње про-
изводиће 536 kW, док коришћење пуног 
капацитета електране уследиће након 
окончања друге фазе. 

Ово је друга соларна електрана по ве-
личини у Војводини, изграђена са па-
нелима на земљи,  а четврта у Србији. 
Остали повлашћени произвођачи елек-
тричне енергије из фотонапонских па-
нела на земљи налазе се у Мердарима са 
2 МW,  у Кладову и Беочину по 1 МW. 
Укупан капацитет им је, укључујући и 
кикиндску електрану, симболичних 6 
МW, а могућности су несагледиве, по-
готово у Војводини са довољним бројем 
сунчаних дана и непрегледним, неиско-
ришћеним слатинастим пустарама.

Производња електричне енергије у 
соларним електранама заснива се на 
обновљивом извору енергије и чистим 

технологијама, са минималим ефекти-
ма на природно окружење.

Ову инвестицију, вредну око милион 
евра, са статусом привременог повла-
шћеног произвођача електричне енер-
гије, реализовала је београдска компа-
нија NicCo д.о.о. У овом постројењу ће 
се производити „зелена струја”, на којој 
инсистира Европска унија, па тако Ср-
бија, у оквиру европских стандарда, по-
требно је да има 28 процената електри-
чне енергије  из области обновљивих 
извора енергије. У Сајану је ова компа-
нија купила приватно земљиште, будући 

соларни парк, који ће се простирати на 
пет хектара. Претходно је урађена сва 
неопходна документација, прикупље-
не дозволе и мишљења, а од замисли до 
завршне реализације амбициозног по-
духвата прошле су две године. Идејни и 
главни пројекат поверен је тиму експе-
рата Факултета техничких наука у Но-
вом Саду, проф. др Владимиру Катићу и 
др Борису Думнићу. За главног извођача 
радова, након тендера, изабрана је фир-
ма „Енерготехника - Јужна Бачка“ из 
Новог Сада. Соларна електрана прикљу-
чена је 21. августа 2014. године  и одмах 
се показало да пројектована снага МЕ 
практично одговара и снази која се до-
бија након прикључења. Прикључењем 
соларне електране на дистрибутивни 
систем Електровојводине снабдева се 
електричном енергијом у континуитету 
(само дању) око 1.000 домаћинстава. 

У току су радови на подешавањима 
радних тачака електране, аутоматике 
и заштите као и  испитивања  утицаја 
МЕ на квалитет напајања – утицај фли-
кера и електричне енергије виших хар-
моника. Сва енергетска опрема и за МЕ 
и за РП типа РМУ произведена је у СИ-
МЕНС- у, а асемблирано у „Енерготех-
ници - Јужна Бачка“.  С обзиром на то 
да Кикинда има повољне климатске ус-
лове, велики број дана са сунчаним ин-
тервалима, постоје планови да се ради 
друга фаза електране и услови да се ту, 
одмах поред, гради још једна, соларна 
електрана.

А. Жи.

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ГРАДЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У САЈАНУ

Соларна електрана у Сајану снаге 986 kW снабдеваће електричном енергијом у 
континуитету 1000 домаћинстава. Електрана је прикључена на дистрибутивни систем 
Електровојводине крајем августа

Друга фаза у припреми

Панели соларне електране поред Сајана
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Рад је презентован на 9. саветовању о 
електродистрибутивним мрежама 
Србије са регионалним учешћем, 

одржаном у Врњачкој Бањи у периоду 
22-26. септембар 2014. године. Рад је на-
грађен као најбољи у оквиру стручне ко-
мисије: Дерегулација, тржиште и ефи-
касно коришћење електричне енергије, у 
конкуренцији 15 радова.

-Стручни рад је настао у светлу експан-
зије захтева за прикључење електрана на 
дистрибутивни систем електричне енер-
гије. Електране утичу на рад дистрибу-
тивног система и на постојеће концепте 
пословања дистрибутивне компаније. 
Битни аспекти тог утицаја су, између ос-
талог, утицај на напонске прилике, систем 
регулације напона и губитке у дистрибу-
тивном систему – истиче др Саво Ђукић, 
инжењер 2, Сектор енергетике Управе. 

Награђени рад презентује постојећи 
систем регулације напона у дистрибу-
тивним мрежама Републике Србије, као 
и поједине аспекте утицаја електрана на 
исти, даје преглед стратегија регулације 
напона, фактора снаге и реактивне снаге 
за синхроне генераторе у дистрибутив-
ним мрежама, те анализира утицај зада-
тог фактора снаге синхроног генератора 
на напонске прилике и губитке снаге у 20 
kV дистрибутивној мрежи.

-У дистрибутивним мрежама Репу-
блике Србије примењујe се регулација 
напона која има за циљ одржавање вред-
ности напона у прописаним границама. 
Систем регулације напона конципиран 
је за централизовану производњу елек-
тричне енергије, пасивне дистрибутивне 
мреже са стриктно једносмерним токо-
вима снага (од напојног трансформато-
ра ка средњенапонској и нисконапонској 
мрежи) и подразумева сличне напонске 
профиле свих средњенапонских извода. 
У раду је закључено да се са повећањем 
броја и снаге електрана прикључених 
на ДСЕЕ мора приступити ревизији 
постојећег концепта регулације напона, 
а презентацијом је предложено неколико 
потенцијалних решења тог будућег про-
блема – каже др Ђукић.

Изменама Правила о раду дистрибу-
тивног система из марта 2014. године 

предвиђена је имплементација регула-
ције напона или фактора снаге за синхро-
не генераторе у дистрибутивним мрежа-
ма. Задатак ОДС је да за сваки конкретан 
случај прикључења електране са синхро-
ним генераторима дефинише закон ре-
гулације (нпр. референтну вредност или 
опсег напона или фактора снаге), као и 
тачку у којој се врши регулација, као и 
да искоординише законе регулације син-
хроних генератора, како међусобно тако 
и са законом регулације аутоматског ре-
гулатора напона напојног трансформа-
тора 110/х kV/kV. Оно што су аутори ви-
дели као проблем је то што ОДС немају 
(довољно) искуства са ефектима приме-
не регулације напона или фактора сна-
ге за синхроне генераторе прикључене у 
дистрибутивној мрежи. Из тог разлога 
аутори рада су описали које се стратегије 
регулације користе у дистрибутивним 
мрежама других земаља.

У последњем делу рада анализиран је 
утицај задатог фактора снаге синхроног 

генератора на напонске прилике и губит-
ке снаге у 20 kV дистрибутивној мрежи. 
Разматран је један карактеристичан тест 
извод надземне руралне мреже и један 
карактеристичан тест извод кабловс-
ке урбане мреже конзума Електровојво-
дине, за различите тачке прикључења 
синхроног генератора, различите снаге 
синхроног генератора и за два режима 
оптерећења: минимални и максимални. 
Закључено је да прикључење електрана 
у градској кабловској мрежи не узрокује 
проблеме са напонима, док се у надземној 
мрежи могу очекивати проблеми у слу-
чајевима прикључења електрана великих 
снага дубоко у 20 kV мрежи, уколико се 
не изврши правилан избор стратегије ре-
гулације напона.

Презентовање рада на Саветовању за-
вршено је уз констатацију да се овој теми 
мора посветити већа пажња, с обзиром 
на очекиване размере прикључења елек-
трана на електродистрибутивни систем.

Приредила: А. Ж.

НАГРАДА СТРУЧЊАЦИМА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ НА ОВОГОДИШЊЕМ CIRED-u

Рад аутора др Саве Ђукића и обренка Чолића из Електровојводине „Стратегије 
регулације напона и фактора снаге за синхроне генераторе у дистрибутивним 
мрежама“, један од најзапаженијих радова  на 9.саветовању CIRED 2014

Утицај електрана на рад система
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Обренко Чолић и др Саво Ђукић, добитници награде на ЦИРЕД-у
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непрописно засађено растиње и 
дрвеће на великом броју елек-
троенергетских објеката, постало 

је сметња безбедном и поузданом раду 
електродистрибутивног система. Када је 
реч о конзуму ЕД Нови Сад, доведени су 
у опасност грађани а нарочито деца када 
се пењу на дрвеће урасло у далеководе 
чиме угрожавају сопствени живот.

Ово је посебно изражено на сремској 
страни то јест обронцима Фрушке горе 
где је због густине растиња и услед не-
времена или кише ризик израженији. 
Због тога Новосадска електродистри-
буција планира да у наредне четири го-
дине замени голе проводнике нискона-
понске мреже СКС - ом што захтева и 
замену дрвених стубова бетонским.

Мада нови Закон о енергетици, који 
иначе и прописује забрану засађивања 
дрвећа и другог растиња у близини, ис-
под или изнад електроенергетских обје-
ката то стриктно захтева, до сада се није 
поштовао, тако да није могуће у крат-
ком року исећи дрвеће у зони опаснос-
ти, тврде у ЕД Нови Сад. Ово стога што 
до сада нису за овакав прекршај биле 
предвиђене адекватне мере. Зато нови 
важећи Закон о енергетици први пут 
уводи казнене одредбе у виду новча-
не казне која износи од 5 до 50 хиљада 
динара за физичко лице које гради, од-
носно изводи друге радове поред енер-
гетских објеката и сади дрвеће и друго 
растиње у њиховој близини.

Ингеренцију над јавним површинама 
има Комунална служба која се бави ин-

спекцијским надзором, пише прекршај-
не пријаве и спроводи казнене одредбе 
Закона о енергетици у виду прекршајне 
пријаве надлежном Општинском суду. 

Овоме подлежу правна или физичка 
лица која засаде растиње. Поред тога 
издаје се налог електродистрибуције да 
одсече спорно дрво или његов део који 
угрожава безбедност грађана.

За приватне поседе уколико је дрво 
засађено на непрописном месту или је 
растиње урасло у проводнике,  надлеж-
на је електродистрибуција на чијем 
конзуму се налази купац електричне 
енергије.

Грађани могу и сами пријавити где 
се налази дрвеће које представља по-
тенцијалну опасност и тог момента на-
длежни крећу на терен. 

М. Ј.

УКЛАЊАЊЕ РАСТИЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСНЕ ЗОНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 

Засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, испод или у близини 
електроенергетских објеката је кажњиво законом. у Електровојводини апелују на власнике 
и носиоце других права на непокретности да редовно уклањају зеленило које би могло да 
урасте у проводнике и тако угрози живот људи или омете рад електроенергетског система

Према слову закона

Уклањање растиња из безбедносне зоне електроенергетске мреже

l Замена теЗа

У ЕД Нови Сад кажу да се велики број сечења грања или делова дрвећа обави без 
конфликта са правним или физичким лицем које их је непрописно засадило.

Дешава се и да уследе одштетни захтеви због одстрањивања растиња, што је 
апсурд јер је онај који је посадио дрво прекршио члан 139. став 2, Закона о 
енергетици, тако да се то не може ни сматрати оштећеном страном.

М. Ј.
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Производ који је назван LOK 200 на-
мењен је надземној мрежи средњег 
напона и представља индикатор 

кварова чије су карактеристике да се мон-
тира на електричном стубу, поуздано де-
тектује квар и одмах га класификује. За 
овај локатор обезбеђен је даљински надзор 
и сигнализација, податке о квару на мре-
жи снима бележећи и време, обазбеђује 
праћење оптерећења вода а батерије му се 
напајају помоћу соларног панела.

Како је средњорочним планом 
развоја Друштва предвиђена ауто-

матизација мреже, представљене 
су и предности коришћења оваквог 
производа у дистрибутивним ком-
панијама попут Електровојводине. 
Ту се пре свега мисли на брзу лока-
цију квара и поновно успостављање 
напонског стања чиме се смањује 
време потребно за отклањање ква-
ра. Поред тога LOK 200 је, тврде у 
Предузећу SIPRONIKA, најиспла-
тивији начин побољшања укупне 
поузданости мреже, помаже у про-
налажењу узрока пролазних кваро-

ва, универзалан је у примени што 
значи да постоји један уређај за из-
оловане, директно или индирект-
но уземљене мреже са различитим 
заштитама извода и шемама ауто-
матизације.

Поред локатора квара на средње-
напонским ваздушним водовима, 
постоје и индикатори квара KI 20 
који су намењени за детекцију, сиг-
нализацију и мерење струја на СН 
кабловским мрежама. 

М. Ј.

Сектор за регионалну дистрибуцију 
Киншасе који припада државном 
предузећу за коришћење електри-

чне енергије у ДР Конго, предводио је ди-
ректор Сектора господин Алаин Бокеле 
Ликела. У настојању да осавремене тра-
фостанице у Киншаси које су изграђене 
још половином прошлог века, гости су 
били заинтересовани како практично 
изгледа даљинско управљање трафоста-
ницама које примењује Електровојводи-
на заједно са ИМП Аутоматика д о о Ин-
ститут „Михајло Пупин“  у Београду. 

– Електровојводина је давно поче-
ла да уводи систем даљинског упра-
вљања претежно на високонапонској 
мрежи које се обавља преко СКАДА 
система и даљинских станица „Ми-
хајло Пупин“. Последња већа актив-
ност, у ДДЦ Електровојводине, била је 
постављање Wall Display-a а од 61 тра-
фостанице 110 kV, колико их има на 
конзумном подручју Друштва, само 
три нису обухваћене даљинским уп-

рављањем јер им следи реконструк-
ција. Тренутно се наставља аутомати-
зација средњенапонске мреже чије је 
осавремењавање довело до повећане 
поузданости у испоруци електричне 
енергије – објаснио је делегацији Кон-
га директор Дирекције за управљање, 
Павел Зима.

Уз то, истакнуто је и да се системат-
ски замењује стара опрема у трафоста-
ницама као и да Електровојводина по-

седује добре уређаје, за испитивање 
високонапонске опреме, па се превен-
тивно мења све оно што би могло до-
вести до прекида у снабдевању елек-
тричном енергијом. 

Након боравка у Диспечерском 
центру, представници Сектора за ре-
гионалну дистрибуцију у Киншаси, 
обишли су две трафостанице 110/x  
„Нови Сад 1“ и „Нови Сад 7“.

М. Ј.

ДЕЛЕГАЦИЈА ДР КОНГО У ПОСЕТИ ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ ЕВ

СЛОВЕНЦИ ПРЕДСТАВИЛИ ИНДИКАТОР КВАРА ЗА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ

Редовно одржавање система

Поуздана детекција квара 

Диспечерски центар Електровојводине  је место где се транспарентно може видети 
како се аутоматски управља радом трафостаница помоћу   инсталисане динамичке 
диспечерске табле - Wall Display-а. Делегација ДР конго се на лицу места уверила у 
могућности обједињеног приказа комплетног конзума Електровојводине на 110kV 
напонском нивоу 

Предузеће SIPRONIKA из Словеније представило је половином октобра у 
Електровојводини свој нови производ – индикатор квара за средњенапонску 
надземну мрежу под називом Лок 200

Делегација ДР Конго у Дистрибутивном диспечерском центру
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Здравко Совиљ је рођен 1962. годи-
не у Руми где је завршио основну 
и средњу школу. Након тога се 

образовао на Вишој економској шко-
ли у Београду а потом уз рад следи и 
стицање већег степен знања у београд-
ској Високој школи струковних студија 
смер финансије, рачуноводство и бан-
карство 2013. да би ове године усаврша-
вање заокружио стицањем дипломе на 
Факултету за економију и предузетнич-
ки менаџмент на смеру економија. 

 – Радим у рачуноводству у Сектору 
за економско – финансијске послове 
и углавном се бавим имовином Елек-
тродистрибуције Рума, водим књиго-
водство основних средстава, бринем 
о осигурању и порезу на имовину и уз 
то анализирам податке из ове области 
за потребе Управе Електровојводине 
– објашњава Здравко Совиљ и истиче 
да је његово  радно место самостално 
у смислу да сам обавља већину посло-
ва.

– Проблем је што од почетка ове го-
дине немамо руководиоца Сектора за 
економско – финансијске послове као 
ни шефа књиговодства, јер су ти људи 
пензионисани па сам преузео и тај део 
послова и за сада стижем да их оба-
вљам уз помоћ сарадника. Тренутно 
сам у Радној групи која се бави при-
меном САП апликације у пословању 
на нивоу читавог Друштва. За Сектор 
економско – финансијских послова 
то значи обједињавање свих података 
којима располажемо у један програм. 

А да би дошло до тога претходе број-
ни састанци на којима се обучавамо 
у оквиру радних тимова како би саз-
нања верно пренели у праксу. Олак-
шавајућа околност је што су колеги-
нице са којима радим кооперативне, 
лепо сарађујемо и на њих увек могу да 
рачунам – каже Совиљ.

На крају радне недеље сво своје сло-
бодно време посвећује породици. Има, 
каже, две ћерке које студирају у Новом 
Саду и супругу. Викенди су резервиса-
ни за помагање супрузи у кућним по-
словима или за шетње у познатом рум-
ском излетишту Борковцу. Тамо,поред 
језера имају мали воћњак чије одржа-

вање представља рекреацију за целу по-
родицу.

– То не значи да радне дане након 
доласка кући не посвећујем мојим да-
мама. Ако имамо времена и мање сва-
кодневних обавеза вечери проводимо 
у шетњи и дружењу са пријатељима. 
Можда ћу се једном вратити и свом хо-
бију, вожњи бицикла, који сам раније 
често упражњавао. Радно време ми је 
згуснуто обавезама које сам често оба-
вљао остајући на послу и преко викен-
да. То се у последње време не дешава па 
увек постоји могућност да на свом дво-
точкашу проведем време у природи или 
прочитам књигу, што ми такође веома 
недостаје – прича уз осмех Здравко Со-
виљ.

Интересовало нас је шта би проме-
нио у свом окружењу да може. Каже 
да се труди да иде у корак с временом 
и променама које се посебно у његовој 
струци дешавају свакодневно. А како 
није у ситуацији да организује динами-
ку посла труди се да својим младим ко-
легама пренесе искуство и научи их да 
се све постиже сопственим радом и уса-
вршавањем.

М. Ј.

ЗДРАВКО СОВИЉ, ЕКОНОМИСТА, ОГРАНАК ЕД РУМА

Економиста у Сектору за економско - финансијске послове у ЕД Рума, Здравко Совиљ 
обавља важан и захтеван посао уз помоћ сарадника. Ипак, већина обавеза је припала 
управо њему због богатог радног искуства у делатности која захтева стално усавршавање

Посвећеност послу и струци

Здравко Совиљ, економиста
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Електровојводини, Огранку ЕД Нови 
Сад, крајем јула, писмом се обра-
тила госпођа дипл. ел. инж. Злата 

Тица из Ковиља, замоливши одгова-
рајућу Службу ЕД Нови Сад да погледа 
бетонски стуб испред њене куће који 
је био знатно оштећен од климатских 
утицаја и донесу решење о његовој по-
правци. 

Један од задатака екипе надземних 
водова у Сектору за експлоатацију је 
редовно одржање мреже које је од ви-
талне важности за функционисање 
електроенергетског система и по-
уздано снабдевање купаца. С обзиром 
на то да је ову годину карактерисала 
чешћа појава неповољних временских 
неприлика имало је за последицу за-

мену већег броја надземних водова. У 
овом случају, бетонски стуб био је у 
критичном стању, бетон отпао, остала 
је само арматура која је представљала 
опасност за пролазнике. 

Одговорни руководилац радова на 
замени стуба био је Бранислав Шо-
лаја, монтер у екипи надземних водо-
ва чија је професионалност истакнута 
дуги низ година и која се показала и 
током замене предметног стуба. Зах-
ваљујући стручним, неуморним, одго-
ворним и ефикасним запосленима из 
Електродистрибуције Нови Сад, за-

мена стуба извршена је у рекордном 
року.

Електродистрибуцији Нови Сад тим 
поводом, писмом се обратила госпођа 
Тица у којем није крила задовољство. 
У писму је између осталог написала да 
јој је овим подвигом екипе надземних 
водова враћена вера у стручне и одго-
ворне људе, с обзиром на то да познаје 
електроенергетски систем и да зна са 
каквим се проблемима сусрећу у раду 
и одржавању електроенергетских обје-
ката.

А. Жи.

ОГРАНАК ЕД НОВИ САД ПРИОРИТЕТНО ЗАМЕНИО БЕТОНСКИ СТУБ У КОВИЉУ

Задовољство купаца, квалитетна и поуздана испорука електричне енергије 
представљају крајњи  циљ пословања Електровојводине.  Да је управо примарни 
циљ – задовољни купац, показали запослени у Електродистрибуцији нови Сад

Брига за безбедност грађана 

Нови бетонски стуб у Ковиљу

l ОдгОвОр на писмО 
задОвОљнОг купца

У одговору на писмо захвалности,  
мр Душан Чомић, директор извршне 
функције за технички систем, ЕД Нови 
Сад, поред осталог, наводи: 

Ми водимо рачуна о поузданој 
испоруци, квалитетне електричне 
енергије а првенствено морамо 
водити рачуна о безбедности и 
сигурности наших грађана.

Електродистрибуција Нови Сад 
тренутно имамо 284 040 купаца. Тиме 
Вам постаје јасно да преко 5,5 хиљада 
километара мреже треба плански 
одржавати и у реалном времену 
извршити интервенцију.

О конкретном стубу се такође водило 
рачуна и његово одржавање или 
замена је била планирана у наредном 
периоду.

Имајући у виду Ваше оправдано 
инсистирање, приоритетно смо 
приступили замени стуба.

Коначно, наш циљ је да имамо 
задовољног купца.

М. Ш.
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Синдикална организација ЕД Сом-
бор има 205 чланова од 218 за-
послених у овом огранку Елек-

тровојводине. Са своје две испоставе 
у Оџацима и Апатину, које припадају 
овим општинама, чине целину као до-
бро организован и уигран тим. 

– Редовне послове које обављамо то-
ком године утврђујемо на састанцима 
повереништва Синдиката нашег Oгран-
ка. Увек с пролећа утврдимо тачан број 
оних који су заинтересовани за огрев а 
уз то и зимницу за предстојеће месеце 
и почињемо да отплаћујемо у ратама до 
почетка грејне сезоне. Могу вам рећи да 
смо све већ исплатили и да су нам угаљ 
и дрва испоручени – каже главни по-
вереник Синдикалне организације ЕД 
Сомбор, Милан Миладиновић и додаје 
да је то време резервисано и за одмор и 
рекреацију запослених. 

Главни повереник је даље нагласио 
да праве спискове заинтересованих за 
одмор у бањама и на мору, а редовно 
резервишемо и просторе за спортске 
активности које ће се одвијати током 
године. Поменуо је и екскурзије које 
организују последњих осам година и 
то искључиво да би упознали живот-
но окружење колега из других огра-
нака и дистрибуција у читавој земљи. 
Посебно се истиче братство са Ужи-

чанима, Крушевљанима и запослени-
ма у ТЕНТ-у, а блискост са колегама 
из Бајине Баште је дошла до изражаја 
након мајских поплава када им је на 
рачун уплаћено око 150 000 динара ко-
лико ће упутити и запосленима у Кла-
дову због поплавног таласа који их је 
задесио у септембру.

М. Ј.

АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ОГРАНКА ЕД СОМБОР

Милан Миладиновић, главни повереник Синдикалне организације ЕД „Сомбор“ 

Чланови Синдикалне организације ЕД Сомбор током читаве године имају испланиране 
активности. у пролеће организују куповину зимнице и огрева, друже се са колегама 
побратимима из других дистрибуција, окупљају на екскурзијама да би се упознали са 
окружењем у којем живе и раде запоселни у огранцима Друштва. Активно учествују 
у организовању котлића или се припремају за предстојеће Радничке-спортске игре 
запослених 

Добро организовани

Са манифестације „Златни котлић“

l „Златни котлић“ у 
апатину

Манифестација под називом „Златни 
котлић“ одржана је 11. октобра на чарди 
„Златна круна“ на Дунаву у Апатину. 
Такмичило се 18 екипа а било је чак 
120 учесника од којих двадесетак из 
Румуније, Чачка, Крушевца, Београда 
и Пожаревца. У оштрој конкуренцији 
и скоро изједначеној борби у којој су 
пресудиле нијансе, победу је однела 
екипа „Бетоњерка“ из Сомбора. Друго 
и треће место заузели су такмичари из 
ЕД Нови Сад.

Овај догађај организовала је 
Секција за екологију и спортски 
риболов Синдикалне опрганизације 
Електровојводине и ЕД Сомбор 
под покровитељством синдиката 
Друштва.

М. Ј.
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Прва недеља октобра посвећена 
је правима и потребама деце па 
су у чланови Извршног одбора 

Гранске организације пензионисаних 
радника Електровојводине одлучили да 
организују манифестацију под називом 
„Потражи крила ветру“. Ова игра са 
најмлађим потомцима постала је тра-
диција а сваке године деца се такмиче 

у играма које им на крају донесу при-
знања и поклоне. Овога пута учество-
вало је више од четрдесеторо малиша-
на узраста од три до десет година и сви 
су енергично тражили крила ветру по-
моћу малих играчака ветрењача које су 
се окретале само када би их поставили 
у правилан положај у смеру струјања 
ваздуха. Деца су, потом тражила покло-

не које су држали балони према знаку 
налепљеном на њиховим рукама  и на 
крају учествовали у пуштању змајева и 
бацању папирних авиона. Дипломе за 
успешно савладану вештину откривања 
ветрових крила, чиме су стекли звање 
„ВЕЛИКИ ЗМАЈ“ и „ВЕЛИКА ЗМАЈИ-
ЦА“ добили су Нота Ивана, Стојковић 
Лана Николић Дамјан. Остали су се 
обавезали да ће тренирати са бакама и 
декама како би што пре порасли  и сле-
деће године освојили  ову ласкаву титу-
лу. Победници у игри бацања летели-
ца од папира су Прекогачић Душанка, 
Лаић Здравко и Блажевић Мирко.

Ову манифестацију су личним анга-
жовањем помогле младе колегинице из 
Одељења протокола и Одељења људ-
ских ресурса и тиме причиниле велику 
радост пензионисаним радницима.

Октобар је месец када пензионери 
славе и Дан свог удружења. Тај датум 
је овога пута био обележен екскурзија-
ма и свечаним седницама на којима су 
окупљени сви пензионери Електро-
војводине. На путовања су ишли чла-
нови подружница Нови Сад  посети-
вши Андрићград у Вишеграду док су 
Румљани и Митровчани обишли зна-
чајне споменике културе у Београду и 
околини.

М. Ј.

АКТИВНОСТИ ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА ЕВ

Гранска организација пензионисаних радника Електровојводине у протеклом 
периоду организовала две хуманитарне акције за прикупљање помоћи људима у 
поплављеним подручјима у Јамени и обреновцу. Месец октобар посветили Дану 
старих лица али и недељи детета маштовитом игром са најмлађим потомцима у 
Лиманском парку

Посвећеност деци и унуцима

Са дружења „Нађи крила ветру“ у Лиманском парку

l Брига о човеку

После посете селу Јамена, где су чланови 
Скупштине Гранске организације 
пензионера Електровојводине однели 
пакете и обишли поплављени део 
села, прионуло се на припрему посете 
Дому за старе у Обреновцу, који је 
због поплава затворен а његови 
корисници расељени. Том посетом 
је само потврђена одлука да се овој 
установи донира 550.000 динара за 
комплетирање кухињских уређаја.

М. Ј.
У хуманитарној акцији
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овогодишње такмичење у пецању 
шарана, такозвана Карп лига 
одржано је у августу и септембру 

и након три кола, екипа Управе Електро-
војводине може се похвалити освојеним 
првим местом.

Крајем августа одмеравање снага у 
количини улова међу дванаест екипа 
одвијало се на Касапској Ади. Било је то 
друго коло такмичења у пецању шарана 
и амура на којем су са уловом тешким 
око 260 килограма победили представ-
ници Управе Друштва. Друго место за-
узеле су колеге из Погона Врбас а треће 
из погона Кањижа. У току такмичења у 
Другом колу, узбуђења није било јер је 
екипа Управе Електровојводине од са-
мог старта убедљиво водила о чему го-
вори и укупни резултат  -  освојених 15 
бодова и укупна килажа уловљене рибе 
која је износила исто колико су заједно 
упецали остали учесници. Уз то, време 
је било без кише а сва три такмичарска 
дана пратиле су пријатне температуре 
ваздуха, па је умор ублажен опуштеном 
атмосфером.

Након другог кола Карп лиге, крајем 
септембра уследио је и трећи и заврш-
ни круг такмичења у пецању шарана 
али без колега из Шида. Место сусрета 

било је на језеру у Бачком Јарку. Срећа 
је и овога пута била на страни екипе из 
Управе Електровојводине па су од самог 
почетка такмичења забележили завидне 
резултате. Улов је износио око 290 ки-
лограма, а следиле су колеге из Погона 

„Кањижа“ и на трећем месту екипа 
Јужне Бачке која је у финишу уз ве-
лики напор претекла такмичаре из Вр-
баса. 

Када су сабрани резултати из претход-
на три кола узимајући у обзир два кри-
теријума: број бодова и килажу улова, 
прво место заузела је екипа Управе Елек-
тровојводине са 36 поена и 761 килогра-
мом рибе што је било пресудно за овакву 
позицију у самом финишу такмичења. 
Друго место са истим бројем бодова али 
са 552 килограма рибе припало је коле-
гама из Кањиже. Треће место заузела је 
екипа из Погона Врбас са освојених 30 
бодова уз улов тежак 423 килограма.

Проглашење победника уследило је 
одмах након утврђивања резултата па су 
риболовци из Управе друштва двостру-
ки добитници пехара за заузето прво 
место у Карп лиги Електровојводине 
и признања за прво место у другом и 
трећем колу овог такмичења.

Очекујемо да ће и наредне године бити 
прилике за још богатији улов, лепо дру-
жење уз уживање у предивним предели-
ма које се може срести само у миру које 
нуди природно окружење поред воде.  

М. Ј.

ЗАВРШЕТАК КАРП ЛИГЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

након завршетка трећег кола карп лиге Електровојводине екипа управе Друштва 
заузела прво место због највећег улова рибе. Следе колеге из погона кањижа и Врбас

Победа екипе Управе
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Победници трећег кола Карп лиге Електровојводине

l Коначни резултати Карп лиге елеКтровојводине

После три кола такмичења у оквиру Карп лиге, која су одржана у августу и септембру, 
резултати показују да је у укупном пласману према освојеним бодовима и тежини 
уловљене рибе прво место припало екипи Управе Електровојводине, са стечених 36 
поена и 761 кг улова.

Друго место заузезеле су колеге из погона Кањижа са, такође 36 поена али 552 кг 
уловњене рибе. Треће место припало је представницима погона Врбас са 30 бодова 
и 423 кг улова.

Следе: „Јужна Бачка“ чија је екипа уловила 256 кг рибе и освојила 23 поена, затим погон  
Сента са упецаних 375 кг шарана и 22 бода. Електродистрибуција Нови Сад заузела је 
шесто место са уловом од 375 кг и освојених 19,5 поена. Седмо место припало је екипи из 
Зрењанина која је упецала 308 кг рибе и освојила 19 бодова. Риболовци из ЕД Панчево 
заузели су уловом од 202 кг и 17 поена осмо место, на деветом је екипа из ЕД Рума која 
је упецала  193 кг рибе и освојила 16 поена. На десетом месту су представници из ЕД 
Сомбор који се могу похвалити уловом од 168 кг и освајањем 13 поена. Претпоследње 
11 место припало је Шиђанима са упецаних 88 кг рибе и освојених 5 поена а последњу 
позицију заузела је екипа из Суботице која је уловила 75 кг шарана и освојила 3,5 
поена.

М. Ј.




