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Међу најуспешнијима

У 56 година постојања Електровојводина је успешно 
прошла развојни пут и израсла у моћног лидера елек-
тродистрибутивне делатности. Данас је ово Привредно 
друштво високопрофесионални систем, један од најус-
пешнијих делова електродистрибутивног система ЕПС-а 
и спремно дочекује промене и изазове који долазе. У 
више од пола века постојања прошла је кроз све развојне 
фазе и израсла у модерну електродистрибутивну компа-
нију. Такву позицију заслужила је истрајним и темељним 
радом својих запослених у свим сегментима пословања.

Према традиционалној листи успешности компанија 
у Републици Србији, који према подацима Агенције за 
привредне регистре, прати и анализира угледни часо-
пис „Бизнис-финансије“, на листи специјалне публика-
ције тог часописа, Бизнис топ 2013/2014, ЈП ЕПС Београд 
је на другом месту по пословном приходу и консолидо-
ваној добити,  а међу 10 најуспешнијих компанија истог 
часописа, у групацији Снабдевање електричном енер-
гијом, гасом, паром и климатизација, Електровојводина 
је заузела 4. место, по пословном приходу од 34.766.482 
динара, а у истој групацији 5. место по нето добити од 
2.062.711 динара.

Садашњи подаци показују да је ово Привредно 
друштво одговоран и препознатљив дистрибутер елек-
тричне енергије на територији Војводине који иде сигур-
ним корацима у правцу убрзане модернизације. 

Електровојводина чини сталне напоре како би повећа-
ла погонску спремност и на виши ниво подигла квали-
тет испоруке електричне енергије. И у наредном периоду 
њене пословне активности биће усмерене на техничко 
унапређење и модернизацију система, што ће, свака-
ко, све више захтевати и отворено тржиште електричне 
енергије.

Мирко Шијан
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А 
ВЛАДА СРБИЈЕ ИМЕНОВАЛА НОВИ НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ЕПС

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА НОВОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЕПС

н а седници Владе Србије од 20. 
новембра текуће године, име-
нован је нови Надзорни од-

бор Јавног предузећа „Електропри-
вреда Србије“ и за председника је 
изабран проф. др Бранко Ковачевић, 

декан Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду. За чланове 
НО ЈП ЕПС изабрани су Александар 
Трифуновић, машински инжењер, 
који је био члан НО и у претходном 
периоду, Дејан Поповић, инжењер 

рударства, проф. др Александар 
Гајић, редовни професор Машинског 
факултета у Београду и Бранислав 
Марковић, представник запослених 
ЈП ЕПС.

Приредио: М. Ш.

надзорни одбор Јавног преду-
зећа „Електропривреда Ср-
бије“, који је 20. новембра 

именовала Влада Србије, одржао је 
прву седницу. Седници су присуство-
вали Александар Антић, министар 
рударства и енергетике, Мирјана 
Филиповић, државни секретар у Ми-
нистарству енергетике, Александар 
Обрадовић, директор „Електропри-
вреде Србије“, као и представници 
министарства финансија и чланови 
пословодства ЕПС.

- ЕПС је прво јавно предузеће које 
је добило директора изабраног на јав-
ном конкурсу и модерно конципиран 
Надзорни одбор у којем струка има 
главну реч. То су предуслови да ЕПС 

крене у процес реорганизације - ре-
као је министар Антић. - Министар-
ство енергетике је упутило Влади 
Србије предлог програма реоргани-
зације ЕПС-а, по којем ће у дефини-
саном редоследу корака ЕПС постати 
модерно организована профитабилна 
компанија. У тој финалној слици ЕПС 
ће бити светски организована компа-
нија и групација у којој су јасно дефи-
нисане делатности производње, снаб-
девања и дистрибуције. Реформе у 
ЕПС створиће услове да од септембра 
2016. године јавно предузеће поста-
не акционарско друштво у већинском 
власништву државе.

Нови председник НО ЈП ЕПС проф. 
др Бранко Ковачевић је истакао да је 

„Електропривреда Србије“ најзначај-
нији привредни систем у Србији, који 
треба да „повуче“ остатак привреде.

- ЕПС мора да буде конкурентан и 
мора да изађе на тржиште, а како је 
највреднији у Србији мора да буде и 
највреднији у региону и респектабил-
на компанија у Европи - рекао је Ко-
вачевић.

Директор „Електропривреде Ср-
бије“ Александар Обрадовић је нагла-
сио да ЕПС чека велика реорганиза-
ција и реформа којој крајњи резултат 
мора да буде стабилна и профитабил-
на компанија.

- Данас је велики дан за ЕПС, јер по-
чиње да ради Надзорни одбор у но-
вом саставу и ЕПС је сада на сигурном 
путу корпоративизације – рекао је Об-
радовић. - ЕПС мора бити ефикасан 
систем са мањим бројем директора, а 
због неефикасне организације не сме-
мо више да губимо 100.000 евра днев-
но. Када Влада Србије усвоји програм 
реорганизације ЕПС-а, тај програм 
ћемо спровести и испунити у задатим 
роковима.

Надзорни одбор данас је донео одлу-
ку о расподели добити за 2013. годину 
и ЈП ЕПС је тиме испоштовао закљу-
чак Владе Србије од 2. октобра да се 
у буџет Републике Србије уплати 70 
одсто добити, док се 30 одсто добити 
распоређује за покриће губитака из 
претходних година.

Приредио: М. Ш.

Председник Надзорног одбора ЈП 
ЕПС проф. др Бранко Ковачевић

До брже реформе ЕПС-а

Прва седница новоизабраног Надзорног одбора ЈП ЕПС
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Tрансформаторска станица 
110/35/20kV „Сремска Митрови-
ца 1“ изграђена је 1961. године као 

трафостаница 110/35 kV, а 1988. године је 
дограђено 20 kV постројење и постављен 
је ЕТ 110/20 kV. Остварена је веза између 
разводног постројења 35 kV и РП 20 kV  
преко ЕТ 20/35 kV снаге 8 МVА, са циљем 
да се обезбеди резервно напајање сабир-
ница 35 kV са стране 20 kV у случају ре-
монта на ЕТ 110/35 kV. 

С обзиром на годину изградње, наста-
ла је потреба за реконструкцијом  тра-
фостанице, а главни инжењер у Сектору 
инвестиција и изградње Електровојводи-
не, Зоран Данић, који је водио надзор над 
реконструкцијом ове ТС, објашњава раз-
лог за покретање ове инвестиције, кон-
статацијом да је опрема дотрајала, а за-
хтеви потрошача електричне енергије за 
повећањем снаге су постали реалноcт.

  – ТС 110/35/20 kV „Сремска Митрови-
ца1“ је реконструисана у ТС типа „град-
ска“, тако да је сада постројење 110 kV са 
два система сабирница, са осам поља, од 
којих су четири далаководна поља, три 
трансформаторска поља и једно спојно 

поље. У ТС су сада уграђена два енергет-
ска трансформатора 110/20 kV 31,5 МVА, 
један енергетски трансформатор 110/35 
kV 31,5 МVА и један енергетски транс-
форматор (аутотрансформатор) 35/20 kV 
10 МVА.

Комплетно спољашње постројење 35 
kV је демонтирано и уместо њега је из-
грађено ново ваздухом изоловано по-
стројење 35 kV са извлачивим вакуум-
ским прекидачима , које је смештено у 
постојећој згради 20 kV постројења – 
објашњава Данић.

Постојеће постројење 20 kV је рекон-
струисано уз замену свих прекидача 
Уграђени су такође вакуумски прекида-
чи.

У постројењима 20 kV и 35 kV је 
уграђена нова микропроцесорска заш-
тита. Просторија са старом заштитом, 
са релејним сталцима је испражњена и 
ту је уграђена нова микропроцесорска 
заштита за 110 kV постројење. Ком-
плетна заштита је повезана у систем 
локалног и даљинског управљања.

Испоручилац електроенергетске оп-
реме је „ТEHNOUNION – EXIM“  из 

Сремске Каменице, а опрема је стигла 
од реномираног светског произвођа-
ча „SCHNEIDER – ELECTRIC”. Енер-
гетски трансформатор испоручио је 
„Končar D&ST“. Грађевинске радове 
извела је „БЕСТ – ИЗГРАДЊА“ из Но-
вог Сада а електромонтажне „ ЕНЕР-
ГОМОНТАЖА“ из Београда.

Вредност уграђене опреме и изве-
дених радова је 220 милиона динара. 
Ова заиста импозантна инвестиција 
одвијала се под надзором Сектора ин-
вестиција и изградње Електровојво-
дине. Резултат је поузданије напајање 
Града Сремска Митровица и фрушко-
горских села уз омогућавање развоја 
индустрије у источном делу града и 
сигурно напајање електричном енер-
гијом постојећих производних капа-
цитета. Поред тога остварена је ква-
литетнија галванска веза са ТЕ ТО 
Сремска Митровица.

Иначе, радови су требали да буду 
реализовани у две фазе и уз краће 
прекиде завршени су у строго поста-
вљеном року. 

– Мада је задати рок за завршетак 
радова био прилично кратак, извођа-
чи грађевинских радова су успели да 
заврше комплетан посао на ТС, а из-
вођачи електромонтажних радова су 
ефикасно окончали активности на да-
леководним пољима. Било је неизвес-
но да ли ће то и успети јер су се не-
посредно пре планираног термина, 
једна за другом вршиле функционал-
не провере и на другим ЕЕО, чија се 
реконструкција одвијала у исто време 
– каже Данић.

Након функционалне провере и ин-
терног техничког прегледа створени 
су услови да се преостали део ТС може 
ставити под напон, што је учиње-
но 25. новембра укључењем преос-
тала два ЕТ 110/20 kV  и 110/35 kV у 
празан ход, након чега је ЕД Сремска 
Митровица у наредних неколико дана 
све 20 kV изводе вратила са мобилног 
постројења 20 kV на реконструисано 
постројење 20 kV, чиме је завршена 
комплетна реконструкција ове тра-
фостанице.

М. Ј.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 110/35/20 KV „СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1“ А
К

ТУЕЛ
Н

О

Поузданост у првом плану
Реконструкцијом трафостанице 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“ 
Електровојводина je подигла на знатно виши ниво сигурност у снабдевању постојећих 
и створила услове за приукључење нових потрошача

Завршетак радова на реконструкцији ТС 110/35/20 kV „С. Митровица 1“
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у Сава центру у Београду 20. но-
вембра одржана је друга по реду 
конференција Бизнис енергетске 

ефикасности у Србији ( БЕЕС 2014). 
Конференцију је организовала Мас Ме-
диа Интернешенел уз подршку Краље-
вине Холандије, а присуствовало је 
преко 400 учесника и то представника 
међународних финансијских институ-
ција и организација, домаћих и стра-
них компанија, локалних самоуправа 
и представника министарстава. Циљ 
ове конференције је успостављање са-
радње између компанија и локалних са-
моуправа како би се кроз јавна приват-
на партнерства реализовали пројекти 
енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије.

Електровојводину је на конферен-
цији представљао др Саво Ђукић, го-
ворећи о пројектима ЕЕ и ОИЕ и јав-
но-приватном партнерству у оквиру 
истих пројеката из угла ПД „Електро-
војводина. Презентовао је активности 

Електровојводине на побољшању енер-
гетске ефикасности, у смислу смањења 
губитака електричне енергије у дистри-
бутивној мрежи, али и ефикаснијег 
коришћења енергије за сопствене 
потребе и увођења система енергет-
ског менаџмента, као и активности на 
унапређењу процеса прикључења елек-
трана на дистрибутивни систем елек-
тричне енергије. Својом презентацијом 
представио је и потенцијалне бенефите 
Електровојводине од пројеката енер-
гетске ефикасности и обновљивих изво-
ра енергије, уз илустрацију на примеру 
прикључења електране. У презентацији 
је описан пример јавно-приватног 
партнерства Електровојводине и при-
ватне компаније у смислу суфинанси-
рања у изградњу дистрибутивних елек-
троенергетских објеката чија је градња 
била предвиђена тек у 2017. години. Из-
градњом тих дистрибутивних објеката 
омогућено је прикључење три биогасна 
постројења приватне компаније, али и 

развој дистрибутивног система Елек-
тровојводине у складу са плановима. На 
крају презентације истакнуте су могућ-
ности и интереси Електровојводине за 
учешће у јавно-приватном партнерству 
у оквиру пројеката енергетске ефикас-
ности и обновљивих извора енергије.

У оквиру конференције одржан је па-
нел посвећен финансирању пројеката 
енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије кроз јавно-приватна 
партнерства. У оквиру панела било је 
речи о регулативама и ризицима из ове 
области, а представљена су и искуства 
Европске уније у финансирању оваквих 
пројеката.

На панелу „Ефикасно коршћење об-
новљивих извора енергије у произ-
водњи топлотне и електричне енергије“ 
једна од главних тема била је како да 
буде повећан удео биоенергије из обно-
вљивих извора енергије у укупној фи-
налној потрошњи енергије. Осим тога, 
говорено је и о моделима финансирања 
ОИЕ пројеката, изградњи малих хидро-
електрана и соларних система. Такође 
су представљени и међународни стан-
дарди и системски приступ у повећању 
енергетске ефикасности.

У оквиру панела који се бавио по-
већањем енергетске ефикасности кроз 
санацију енергетских извора, дистрибу-
тивне мреже, јавних и стамбених зграда 
и реконструкцију јавне расвете предста-
вљени су бизнис модели за реализацију 
оваквих пројеката у локалним самоу-
правама. Такође је било речи о ЕСЦО мо-
делу, моделу јавно-приватног партнер-
ства и примени нових технологија.

У оквиру ове конференције додеље-
не су и награде за 2014. годину, а ову 
награду у категорији медија добила је 
новинарка Радио Телевизије Србије 
Ружица Врањковић. Награда јој је до-
дељена за дугогодишње праћење сек-
тора енергетике и енергетских пробле-
ма, а пре свега за упознавање јавности 
са прописима Европске уније у овом 
сектору.

А. Ж.
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ЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈА БИЗНИС ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, У БЕОГРАДУ

Сарадња на пројектима ЕЕ и ОИЕ
Циљ конференције успостављање сарадње између компанија и локалних 
самоуправа како би се кроз јавно - приватна партнерства реализовали пројекти 
енергетске ефикасности и ОИЕ. Електровојводину на конференцији представио др 
Саво Ђукић, говорећи о пројектима ЕЕ и ОИЕ и јавно-приватном партнерству из угла 
ПД „Електровојводина”

Конференција „Бизнис енергетске ефикасности“ у Београду
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СТАЊЕ ГУБИТАКА У ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ

Електровојводина је наставила 
са трендом смањења губитака 
у односу на планиране вред-

ности. Посматрајући укупно за пр-
вих десет месеци ове године дошло 
је до смањења губитака за 0,82 одсто 
у односу на исти период претходне 
године. Смањени су губици и у од-
носу на план за 2014. годину. По-
стигнути проценат смањења је за-
довољавајући и ако би се наставило 
са овим трендом до краја године би 
се остварили задати циљеви. На ову 
тему разговарали смо са Драганом 
Бабићем, руководиоцем Сектора за 
експлоатацију, Дирекције за упра-
вљање у Електровојводини и пред-
седником Тима за губитке, који је 
рекао да је план 11,03%  али да, иако 
је тешко прогнозирати јер је зима 
пред нама, он очекује да ћемо сигур-
но постићи и нижи проценат губи-
така. По његовим речима улажу се 
максимални напори у извршавању 
свих активности на смањењу губи-
така у складу са Акционим планом 
и то спровођењем активности као 
што су контрола постојећих мерних 
места, замена бројила, замена мерне 

инфраструктуре и измештање места 
мерења.

− Верујем да ће Електровојводина 
бити значајно испод 11% губитака ове 
године, а следеће и испод 10%. У овој 
години наш план је 11,03% а тренутно 
се налазимо на 10,15% . Како идемо ка 
даљем смањењу губитака процес је све 
комплекснији и тежи. Три огранка су 
успела да постигну резултат испод 10% 
губитака − истиче Драган Бабић. Губи-
ци се деле на техничке и нетехничке. 
Техничким губицима сматра се оно што 
је технолошки оправдано. Проблем су 
нетехнички губици. Узрок за око 1% гу-

битака су бројила, која су већином ста-
ра, механичка и временом, услед ста-
рења и нечистоћа углавном приказују 
мању потрошњу, а све је неовлашћена 
потрошња. Изузетно је важно радити 
на смањењу губитака, откривању крађа, 
замени бројила, а постоји и једна од ак-
тивности која је изузетно плодотворна 
а то је измештање мерних места. Прак-
са је када се измешта мерно место да се 
увек замени и бројило па се на тај начин 
заправо извршавају две активности. 
Измештање мерних места доноси нај-
боље резултате јер се предупиру будуће 
крађе. Методи неовлашћене потрошње 
су деловање на бројило, а то се може из-
вести на више начина, или се на неме-
реном делу кабла направи тзв. рачва. 

− Имамо читаву методологију за от-
кривање крађа. Пратимо биланс снага 
на свим напонским нивоима. Софтвер-
ски се одређује биланс енергије и гу-
битака. Велики проценат губитака у 
одређеним реонима представља ин-
дикацију да се електрична енергија у 
већој мери неовлашћено троши. Тако се 
утврђују зоне, а то су по правилу поје-
диначна становања у приградским и 
сеоским насељима, где је присутна зна-
чајна неовлашћена потрошња – каже 
Бабић. Враћамо се опет на то да је нај-
боље решење измештање мерног места 
на јавну површину и од фебруара 2007. 
године у Електровојводини се сва нова 
мерна места раде као измештена и сада 
их има близу 100.000. То су, уз сталну 
контролу мерних места, праве мере за 
смањење губитака.

А. Ж.

Тренд смањења губитака
За првих десет месеци ове године губици смањени за 0,82%. Измештање мерних места 
ван објекта купца даје најбоље резултате у смањењу губитака. у Електровојводини се 
мерна места измештају од фебруара 2007. године и сада их је близу 100 хиљада

Смањење губитака приоритет у раду електродистрибуције

l Значајна уштеда од смањења губитака 

Резултати о губицима по огранцима за првих десет месеци са планом за 2014. 
годину: Нови Сад 9,70 (10,92), Суботица 9,03 (10,61), Панчево 11,70 (11,79), 
Зрењанин 9,98 (10,95), Сомбор 11,20 (11,73), Рума 10,27 (10,63), С. Митровица 9,30 
(9,87), односно, за Електровојводину 10,15 (11,03).

За период јануар – октобар текуће године, уштеда за 80.227 МWh, колико је 
остварено у овом периоду, уз цену од 5,92 дин/kWh je 474,95 милиона динара или 
4,13 милиона евра.

М. Ш.
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине у октобру 2014. 

године била је добра и није било 
ограничења у испоруци електричне 
енергије, као ни напонских редук-
ција.

У овом месецу настављен је тр-
енд изузетно повољних показатеља 
из претходног периода што се тиче 
хидролошке ситуације на нивоу Ре-
публике Србије. Значајно повећани 
дотоци река и нивои акумулација за 
ово доба године, резултирали су по-
већаном производњом у хидроелек-
транама, која је на месечном нивоу  
у односу на октобар прошле године 
била већа за половину. Захваљујући 
овоме, у доброј мери ублажени су 
озбиљни проблеми у производњи 
електричне енергије у термоелектра-
нама, због немогућности обезбеђења 
довољних количина угља са повр-
шинских копова који су поплављени 
у мају месецу.

Првих десет месеци текуће године 
карактерише и смањење потрошње 
електричне енергије. Дистрибутив-
ним купцима Електровојводина је 
испоручила 6.545 GWh електричне 
енергије, што представља смањење 
од 3,43% у односу на исти период 
претходне године и за 4,57% мању 
реализацију у односу на билансне 
количине. 

 - Неуобичајено повољне временске 
прилике за ово доба године, услови-
ле су стабилан рад дистрибутивног 

система, иако је током октобра ме-
сеца забележен повећан број испада 
из погона дистрибутивног система. 
Разлог за овакву тврдњу је чињени-
ца да су се испади дешавали углав-
ном на нижим напонским нивоима, 
и у тим случајевима без напона није 
остајао велики број потрошача у ду-
жем временском периоду – рекао је 
Звездан Крунић, главни инжењер у 
Сектору за управљање и планирање 
конзума.

Од значајних догађаја, који су забележе-
ни, Крунић наводи неколико: Првог ок-
тобра у 04,16 сати, дошло је до испада пре-
кидача 110 kV ДВП бр.142/2 у ТС 110/35/20 
kV „Бечеј“ без сигнала заштите. Како је 
због радова на реконструкцији ове ТС ово 
био једини правац напајања, без напона су 
остали купци са конзумног подручја ЕТ 

110/20 kV  бр.1 и ЕТ 110/35 kV  бр.3. Пре-
кид у напајању је трајао 54 минута.

Другог октобра у 00,03 сати, при поку-
шају поновног укључења након неуспеш-
ног деловања дистантне заштите, долази 
до прораде асиметрије полова и испада 
прекидача у ТП 110 kV у ТС 110/35 kV 
„Бачка Паланка 1“. Због тога су купци са 
конзумног подручја ове ТС били без на-
пајања електричном енергијом у трајању 
од 60 минута.

Двадесетдругог октобра у 06,00 сати, 
због пада гране на ET бр.1 услед јаког не-
времена, долази до испада ET бр.1 и ЕТ 
бр.2 у ТС 35/10 kV „Север“ у огранку „ЕД 
Суботица“. Прекид у напајању купаца са 
конзумног подручја ове ТС је трајао 105 
минута.

Када је реч о кретању потрошње 
електричне енергије према диспечер-
ским подацима у октобру 2014. године, 
дистрибутивним купцима на терито-
рији Војводине испоручено је 686 GWh 
електричне енергије, што је за 1,52% 
мање у односу на исти период претхо-
дне године, и истовремено на нивоу би-
лансом предвиђених количина. 

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.349 МW, 
што представља повећање од 1,66 % у 
односу на максималну снагу из октобра 
предходне године која је износила 1.327 
МW.

А. Жи.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ОКТОБРУ 2014. ГОДИНЕ

Сигуран рад система
настављен тренд изузетно повољне хидролошке ситуације, што је резултирало 
повећаном производњом у хидроелектранама, која је на месечном нивоу била већа 
за половину у односу на октобар прошле године

l НастављеНе крађе и оштећења елемеНата дистрибутивНог 
система ев

Током октобра настављен је неовлашћен приступ дистрибутивној инфраструктури 
Електровојводине од стране трећих лица, као што су крађе, оштећења елемената 
дистрибутивног система ЕВ и самоукључења након обуставе испоруке електричне 
енергије. Најекстремнију последицу оваквих противзаконитих поступака, поред 
директно причињене материјалне штете, представља погибија једног лица 
приликом покушаја самоукључења која се догодила дванаестог октобра у месту 
Избиште, на конзумном подручју Огранка ЕД Панчево.

А. Жи.
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Боља припремљеност за рад у 
ванредним околностима и при-
премљености планова одбране 

ЕЕС у зимском периоду, биле су повод 
за састанак диспечера регионалних 
диспечерских центара у Новом Саду 
и Београду, као и дистрибутивних и 
подручних диспечерских центара. Уз 
презентацију коју су одржали представ-
ници ЈП ЕМС, посебно је разговарано о 
раду у зимским условима.  Присутни су 
упознати са новим Планом ограничења 
у испоруци електричне енергије који 
је ступио на снагу половином октобра 
ове године. Ово стога што су у мају изу-
зетно велике количине кише потопиле 
површинске копове угља у Колубари и 
што је довело до редукције производње 
угља а самим тим и до мање производње 
електричне енергије. 

С друге стране, стање у Украјини дес-
табилизовало је снабдевање гасом, што 
може, како се чуло на овом скупу, уг-
розити стабилност електроенергетског 
система због његовог повећаног опте-
рећења. Недостатак ових енергената се 
директно одражава на нормално функ-
ционисање ЕЕС Србије који и у таквим 
условима мора функционисати. Уз све 
то треба имати у виду техничка огра-
ничења у којима делатност мора  да 
се свакодневно  обавља а то су назив-
не вредности напона које морају бити 
у дозвољеним границама, критеријум 
сигурности мора бити задовољен, рад 
генератора у границама погонског дија-
грама. ЕЕС функционише непрекидно 
и у свом раду је изложен разним режи-
мима а диспечери оператора преносног 

и дистрибутивног система су субјекти 
који морају бити спремни да управљају 
у свим тим околностима. У току рада 
ЕЕС у сваком тренутку производња 
мора подмирити потрошњу и техничке 
губитке и обезбедити довољну резерву 
која прва реагује код поремећаја а тек се 
касније укључује људски фактор.

Сложен систем као што је електрое-
нергетски регулисан је Законом о енер-
гетици, Уредбом о општим условима 
испоруке електричне енергије, Прави-
лима о раду преносног и дистрибути-
вног система и другим документима. 
Поред проблема због недовољне про-
изводње дешавају се кварови пренос-
ног и дистрибутивног система. Поре-

мећаји могу бити глобални и локални. 
Без стручног, обученог и оспособње-
ног особља тако комплексан систем не 
може да функционише. 

Диспечерима је представљен План 
тренутног ограничења, План хитног 
ограничења и План дуготрајног огра-
ничења. Тренутно ограничење се од-
носи на поремећај великог интензите-
та, где се мора брзо реаговати и систем 
растеретити неселективно најчешће на 
високом напонском нивоу 110 kV. Вре-
менско трајања овог плана је до два 
часа. План хитног ограничења се при-
мењује код мањег поремећаја када има 
довољно времена за искључење секун-
дара трансформатора 110/х или се ис-
кључују средње напонски изводи под 
системом даљинског управљања. То све 
у трајању од два часа. И на крају, План 
дуготрајног ограничења траје дуже од 
два часа али не дуже од дванаест часо-
ва у току дана. Селективно се искључује 
колико је то могуће а у ове планове је 
укључено 60% потрошње. Веома је ва-
жно  да планови буду брзо спроведени 
након издавања од стране ЈП ЕМС јер је 
правовремено реаговање од пресудног 
значаја за спасавање електроенергет-
ског система. 

М. Ј.

ОБУКА ДИСПЕЧЕРА ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ПЛАНОВА
О

Б
УК

А

Спремни за зисмку сезону
Диспечери Оператора преносног и дистрибутивног система разматрали нове 
планове ограничења у испоруци електричне енергије на заједничком састанку који је 
половином новембра уприличен у Хотелу „норцев“ на Фрушкој Гори

Диспечери Електровојводине на обуци у Норцеву

l ЕлЕктрична ЕнЕргија као жив организам

Познато је да електрична енергија циркулише кроз мрежу напонског нивоа 
400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV која је међусобно повезана 
трансформаторима. Између ње и људског организма постоји аналогија: срце је 
генератор, плућа су трансформатор а крвоток су водови. Као што човечије тело 
током живота функционише у различитим ситуацијама које захтевају његово 
минимално или максималном ангажовање, тако и електроенергетски систем ради  
од стабилног до поремећеног режима за који управо морамо бити спремни, чуло 
се на састанку диспечера Оператора преносног и дистрибутивног система.

М. Ј.
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Водећи инжењер у Сектору уп-
рављања Електровојводине, Јан 
Клинко, објашњава да ће се у на-

редниом периоду вероватно модифико-
вати и ситуација на тржишту посебно 
када говоримо о неким другим катего-
ријама енергије као што је вршна енер-
гија, обртна резерва. Неизвесно је и 
каква ће бити температура ваздуха и 
хидролошка ситуација, па се, тврди он, 
прецизна процена зимског енергетског 
биланса не може довољно прецизно 
дати у овом тренутку.  Када је, пак реч 
о другим енергентима попут лигнита, 
чији увоз и цена значајно зависе од ду-
жине транспорта, може лако да испадне 
неисплатив у односу на директан увоз 
електричне енергије.

– Показатељи енергетско – грејног 
конзума Војводине посматрајући про-
теклу годину говоре да је просечна го-
дишња потрошња електричне енергије  
по домаћинству била 4. 817 kWh или 
401 kWh месечно, док је годишња пот-
рошња по становнику износила 4. 452 
kWh. Уз то процењује се да је од преко 
930 000 потрошача, око 120 хиљада до-
маћинстава обухваћено неким видом 
даљинског или централног грејања. Када 
се анализира стање у Србији као цели-
ни процењује се да се од 2,5 милиона до-
маћинстава, махом електрифицираних, 
чак милион греје користећи електричну 
енергију – објашњава Клинко и то илу-
струје податком да се дужи низ година 
уочава заостајање цене електричне енер-
гије у односу на друге енергенте који нам 
стоје на располагању. 

Тај диспаритет је још очигледнији када 
се домаћа цена киловатчаса упореди са 
ценом електричне енергије у суседним 
земљама и онима које припадају Европ-
ској унији. 

 – Приликом поређења исплативости 
коришћења електричне енергије према 
другим грејним енергентима, годинама 
се користи програм за поређење трош-
кова грејања. У њега се пред почетак 

сваке грејне сезоне уносе актуелне цене, 
стим што алгоритам програма води ра-
чуна о ефикасности појединих ложишта, 
топлотним вредностима горива, могућ-
ностима обрачуна утрошка електричне 
енергије и може се прилагодити специ-
фичним случајевима који одударају од 
стандарда. У том циљу послужиће нам 
симулација трошкова грејања стана од 60 
m2, а анализира се најзаступљенији на-
чин обрачуна са три зоне: зелене, плаве и 
црвене. Привредни купци обрачунавају 
преузету енергију по ценовнику зависно 
од напонског нивоа, ангажоване снаге 
и потрошње активне и реактивне енер-
гије – каже Клинко и објашњава да ана-
лиза потрошње за поменуту квадратуру 
стана показује да је ове зиме загревање 
простора путем ТА пећи са претежним 
пуњењем у ноћној тарифи знатно јефти-
није од природног гаса, или пак, система 
даљинског грејања у Новом Саду. 

Према његовим речима, мало скупље 
је загревање угљем, а као поређење увек 

наводи угаљ „Бановићи“ који је, тврди, 
доброг квалитета. Када се симулација 
трошкова примени на разне грејне по-
вршине, констатује се да је коришћење 
електричне енергије исплативо и за веће 
станове, мада је актуелни тарифни сис-
тем са три ценовне зоне својевремено 
замишљен тако да обесхрабри преко-
мерну потрошњу електричне енергије у 
зимском периоду.

Да ли ће се нешто променити у наред-
ним месецима, зависи од либерализа-
ције тржишта електричне енергије, чија 
се успешна имплементација очекује до 
краја ове године. Подсећамо да је поче-
тком 2013. године заживело тржиште 
електричне енергије за купце на висо-
ком напону. Од почетка 2014. слободно 
формирање цена овог енергента почело 
је за кориснике прикључене  на средњи 
напон а од наредне године и домаћин-
ства би требало да бирају свог снабде-
вача. 

М. Ј.
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД АНГАЖОВАЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ЗИМУ

У сусрет грејној сезони
Електроенергетски систем Србије претрпео је значајну штету због незапамћених 
поплава које су у мају задесиле нашу земљу. Алтернатива за предстојећу грејну 
сезону могао би бити лигнит и огревно дрво јер је на гасовод у Војводини 
прикључено преко 220 хиљада потрошача од којих је тек половина активирала свој 
прикључак, као последица тренутне цене природног гаса према осталим грејним 
енергентима

Јан Клинко, водећи инжењер у Сектору управљања Електровојводине
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Активности које карактеришу по-
словање ЕД Зрењанин  у текућој 
години могу се поделити у три 

групе. Прва је реализација хитних мера 
за побољшање наплате и смањење гу-
битака на мрежи које су дефинисане у 
ЕПС-у и важе за све дистрибуције. Сле-
дећа група активности су интензивни 
радови на спровођењу и реализацији 
свих планова постављених за 2014. го-
дину. Трећа група  активности су радо-
ви на изради и дефинисању планова за 
2015. годину. 

− Када је реч о реализацији планова 
за 2014. годину, основни циљ је свакако 
да се ти планови испуне са што већим 
процентом реализације. Ту се пре све-
га мисли на реализацију плана одржа-
вања, јер сада и јесте последњи моменат 
да се побољша проценат реализације 
и очекивања су да ће бити постигнут 
ниво од 100% да би се што спреминије 
ушло у предстојећу зиму. Такође су поја-
чане активности на реализацији плана 
инвестиција, према томе све указује да 
су реалне прогнозе да се и ту постигне 
близу 100% реализације. Од посебно 
значајних активности које карактери-
шу овај период су радови на целом под-
ручју, а посебно треба апострофира-

ти интинзивиране радове на подручју 
општине Тител, где су се показале сла-
бости нарочито приликом невремена 
које нас је задесило пре месец-два. На-
кон тог догађаја, у сарадњи са Управом 
направљен је План активности, како 
из домена одржавања тако и из доме-
на инвестиција, не би ли се ситуација 
са снабдевањем у општини Тител дове-
ла на ниво осталих општина. Знајући да 
трафостаница 110/20 kV „Перлез“, која 
је планирана и делимично урађена још 
пре 20-ак година, неће бити тако скоро 
завршена, ЕД Зрењанин и Управа зајед-
нички су донели и предузимају одређе-
не мере како би Тител ипак добио виши 
степен поузданости у напајању. Са тим 
циљем је у протеклих пар месеци уло-
жено близу 20 милиона динара. На-
равно, осим Титела ради се и у другим 
општинама, јер ЕД Зрењанин покрива 
чак десет општина − истиче Слободан 
Стојков, директор Огранка. 

Електродистрибуција Зрењанин за 
2014. годину има плански дефинисане 
губитке на нивоу од 10,95%. Према по-
дацима закључно са септембром реали-
зовани су, односно остварени су губи-
ци 10,09%. У односу на 11,14% из 2013. 
године то је јасан показатељ да се више 
него изгледно план остварује у потпу-

ности, чак и премашује задате норме. 
За разлику од ранијих начина праћења 
губитака, сада се неовлашћена потро-
шња не исказује кроз смањење губи-
така, него се посебно води као при-
ход. Електродистрибуција Зрењанин 
је у првих девет месеци текуће године 
фактурисала неовлашћене потрошње 
4,8 MWh или у парама нешто преко 53 
милиона динара, што је изузетно зна-
чајан приход. То је једна од последи-
ца активности на смањењу губитака 
и рада на хватању и уочавању неовла-
шћене потрошње која се дефинише као 
чист приход из делатности. 

−И у ЕД Зрењанин, као уосталом и 
у осталим дистрибуцијама, постоји 
недостатак монтерског кадра. Недос-
татак је не само монтерског, него и 
осталих профила пре свега из доме-
на струке, електроструке. Као и већи-
на огранака Зрењанин се суочава са 
озбиљним проблемом одлива пре све-
га монтерског кадра, и надају се да ће 
то ускоро бити решено. То смањење 
броја људи није само недостатак по-
тенцијала у виду броја, него и нару-
шавање старосне структуре запосле-
них, − чули смо, на крају, од директора 
Стојкова.

А. Ж.

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗРЕЊАНИН И
СТО
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Губици испод плана
Електродистрибуција Зрењанин за 2014. годину има плански дефинисане губитке на 
нивоу од 10,95%. Према подацима закључно са октобром остварени су губици 9,98%. 
у односу на 11,14% из 2013. године то је јасан показатељ да се више него изгледно 
план остварује у потпуности, чак и премашује задате планиране квоте
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Слободан Стојков, директор Огранка  ЕД „Зрењанин“



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА12

Мобилна екипа Службе за експло-
атацију Пословнице „Житиште“, 
Електродистрибуције Зрењанин, 

почетком новембра радила је реконструк-
цију постојеће дотрајале мреже ниског на-
пона у насељу Честерег на локацији 0,4 kV 
извод према задрузи у улици Симе Шолаје, 
како би је припремили за рад у зимским 
условима и повећану потрошњу електри-
чне енергије.

У овом насељеном месту има небројено 
старих, дрвених, иструлелих стубова које 
је зуб времена прилично нагризао и који-
ма је потребан ремонт или замена. Дрве-
ни стубови су и потенцијална опасност, 
па је то разлог више да се што пре замене 
новим, бетонским. Бројни су изазови са 
којима се свакодневно на терену среће ова 
малобројна екипа која покрива тринаест 
насељених места. У овом случају непри-
ступачан слатинаст терен, са подземним 
водама, где се у току радова „заглавило“ 
службено возило, није спречио веома обу-
чене електромонтере да квалитетно и на 
време заврше све послове. На терену је то-
ком целог дана било осам електромонтера 
који су у овом послу показали велику од-
говорност и професионалност.

- На конзумном подручју Пословни-
це „Житиште“, одвијају се редовне ак-

тивности одржавања мреже којима је 
претходила ревизија. У току данашњих 
радова у Честерегу, извршићемо рекон-
струкцију дотрајале мреже која је скло-
на паду, а којој је претходила манипу-
лација мреже, тј. прекид снабдевања 
конзума како би све неопходне посло-
ве безбедно могли да извршимо. Након 
тога је урађена демонтажа постојеће 
мреже и замена дотрајалих  дрвених 
стубова, бетонским стубовима као и 
постављање око 400 метара СКС про-

водника. Поред замене осам дотраја-
лих стубова и надземне мреже 0,4 kV 
у току реконструкције биће замење-
ни проводници, као и сви дотрајали 
кућни прикључци такође са СКС про-
водником. Након ове реконструкције 
смањиће се и погонски испади са мре-
же. Број искључења приликом будућих 
радова биће знатно мањи него до сада, 
а повећаће се поузданост мреже и ква-
литет испоручене електричне енергије. 
По завршетку ових послова на истом 
конзумном подручју од радова плани-
ра се тзв. ”муфовање”, настављање или 
спајање кратких подземних каблова за-
тим, замена четири дрвена стуба у дру-
гој улици у Честерегу али са враћањем 
исте мреже и демонтажа старе мреже у 
другим селима који су у реону Послов-
нице „Житиште“ - рекао је Радован Би-
бин водећи монтер у Служби за експло-
атацију Пословнице „Житиште“.

Веома обучени монтери опремље-
ни прописаном опремом успешно су 
превазишли све околности и квали-
тетно и на време завршили послове 
реконструкције нисконапонске мре-
же. Сви ови урађени послови резулти-
раће повећањем поузданости напајања 
електричном енергијом купаца и дале-
ко мањим бројем испада у односу на 
прошли период.

А. Жи.

РЕКОНСТРУИСАНА НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА У ЧЕСТЕРЕГУ, ОГРАНАК ЕД ЗРЕЊАНИН

Бољи доток енергије

Р
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Ж

А

у насељу Честерег, ефикасна и неуморна екипа електромонтера зрењанинске 
електродистрибуције радила на неопходној реконструкцији нисконапонске 
мреже, како би постигли поузданије снабдевање електричном енергијом овог дела 
конзума

Реконструкција нисконапонске мреже у Честерегу
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Презентацију под називом 
„Неће баш мене“ одржала је др 
Тамара Петровић, лекар специја-

листа за пластичну и реконструктивну 
хирургију у Општој болници у Врбасу. 
Присуствовало је педесетак електро-
монтера међу којима је поред домаћи-
на било и техничког особља из Сомбо-
ра, представника врбашке Синдикалне 
организације као и чланова Одбора за 
безбедност и заштиту на раду из Упра-
ве Друштва.

Током 45 минутног предавање смењи-
вале су се слике документи повреда које 
се дешавају електромонтерима уколико 
на раду не примењују заштитна сред-
ства и не поштују процедуре прописане 
законским документима у области без-
бедности и заштите на раду.

На приказаним фотографијама било 
је и колега које су слушаоци могли да 
препознају и схвате сву страхоту по-
следица које настају непажњом радни-
ка. Др Петровић је у кратком времену 
покушала да илуструје краткорочне 
и дугорочне последице по здравље у 
циљу превентиве и при томе оставила 
снажан утисак на присутне. Било је ту 
и радника који су преживели повреде 
проузроковане струјниим ударом или 
електричним луком а они су и најбоља 
потврда да је живот вредан када се чува, 
посебно на специфичном послу елек-
тромонтера.

М. Ј.

ПРЕДАВАЊЕ О ПОСЛЕДИЦАМА СТРУЈНОГ УДАРА И
СТО

Р
И

ЈАТ

Заштита која живот значи
Стручно предавање о последицама струjног удара и опекотинама од електричног 
лука одржано је 18. октобра у просторијама Погона Врбас. Циљ овог скупа је 
подизање свести техничког особља у вези са применом свих мера безбедности и 
заштите на раду

ЗА
Ш

ТИ
ТА

Н
А

 РА
Д

У

Предавање у Погону „Врбас“ о последицама струјног удара

Употреба заштитне опреме обавезна

l Предавање је усПело

Своје утиске након приче о последицама непажње на послу, пренео нам је један 
од организатора овог скупа, главни повереник Синдикалне организације Погона 
Врбас, Мирослав Сремачки.

–Приметио сам да су сви они који су преживели повреде на послу током предавања 
додиривали места која су им залечена. А сутрадан су ми из приручног магацина 
више него што је уобичајено, радници тражили преносна уземљења и заштитне 
визире. Значи, делује – каже Сремачки.

М. Ј.



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА14

у Огранаку ЕД Нови Сад реа-
лизован је пројекат паметан 
град „Smart City Нови Сад“ 

увођењем паметне мреже Smart Grid 
концепта. Постојећи систем даљин-
ског надзора и управљања средњена-
понском дистрибутивном мрежом се 
проширује  увођењем нових електро-
енергетских објеката средњенапонске 
дистрибутивне мреже у систем СДУ. 
Изабрани објекти су трансформаторс-
ке станице средњи напон и ниски на-
пон и раставни уређаји у електродис-
трибутивној надземној СН мрежи. У 
оквиру пројекта се интегрише SCADA 
и DMS систем. Новим интегрисаним 
системом се управља путем унапређе-
ног SCADA / DMS (ADMS V3.3) сис-
тема.

Реализацијом овог пројекта повећа-
ва се степен аутоматизације дистри-
бутивне мреже од виших напонских 
нивоа па до крајњих корисника на 
ниском напону. На овај начин „ЕД 
Нови Сад“ прати савремене трендове 
и спрема се за отворено тржишно по-
словање уз корист коју овакав проје-
кат одмах доноси за дистрибуцију али 
и за крајње кориснике. Унапређени 
DMS систем (АDMS) заснован је на 
Smart Grid концепту, постоји праћење, 
контрола и управљање у реалном вре-
мену (SCADA), садржи  математички 
модел мреже и енергетске функције 
попут DMS анализе дистрибутивне 
мреже: кратки спојеви, релејна заш-
тита, губици, постоји могућност ауто-
матизоване рестаурације напајања и 
валидације топологије мреже. 

Динамичка синоптичка плоча је ко-
риснички графички интерфејс и глав-
на апликација диспечерског и ин-
жењерског  клијента. Приказ на њој 
је динамичан што значи  да се на њој 
приказују мерења и статуси расклоп-
не опреме са оба SCADA система и 
преко ње постоји интеракција са ре-
алном ДМ мрежом односно постоји 

могућност командовања даљински 
управљивим елементима. Постоји не-
колико приказа електроенергетског 
система. Географски приказ пoказује 
комплетан графички дијаграм дистри-
бутивне мреже на географској подло-
зи. Креира се аутоматски уносом по-
дака у DMS апликацију NB. Приказ 
ТС представља шематски приказ уну-
тар ТС, док композитни приказ пред-
ставља шематски графички дијаграм 
целе ДМ. 

У првом циклусу пројекта уво-
ди се диспечерска примена надзорa, 
контроле и управљањa уз функцију 
праћења конективности - tracing. По-
ред диспечерског управљања, приме-
на система ће бити за погонске ана-
лизе, уз примену нових могућности 
коришћењем података са историјског 
сервера  у симулацијама уз потпуно 
уважавање историјске делте. У првој 
фази Smart City пројекта изабрано је 
27 ТС СН/НН, 11 ЛРС и четири рекло-
зера. Одабир елемената ДМ за даљин-
ски надзор, контролу и управљање је 
планиран тако да се успоставе везе 
између напојних ТС, омогући преузи-
мање конзума између ТС у случајеви-

ма квара и планираног рада, омогући 
бржа локализација квара и бржа рес-
таурација напајања као и елиминација 
пролазних кварова реклозерима.

Интеграција DMS и SCADA система 
представља изузетно сложену структу-
ру и по питању елемената који је чине и 
по питању функционисања. Она пред-
ставља спрегу ресурса у области енер-
гетске опреме, информатичких алата 
и теоријског знања која се употпуњује 
и заокружује оперативним анализама 
из области електроенергетских систе-
ма. Резултат  примене ADMS омогућа-
ва нови ниво експертизе у анализи ЕЕС, 
ефикасно и убрзано доношење исправ-
них оперативних одлука диспечера што 
за резултат има ефикасније, поузда-
није и јефтиније вођење дистрибутивне 
мреже. 

Рад „Унапређени ДМС софтвер у 
дистрибутивној мрежи ЕД Нови Сад“ 
ауторке  Милице Поробић са сарадни-
цима из Електровојводине, презентован 
је на 9. саветовању о електродистрибу-
тивним мрежама Србије, одржаном у 
Врњачкој Бањи, септембар 2014. годи-
не.

Приредила: А. Ж.

УНАПРЕЂЕНИ ДМС СОФТВЕР У ЕД НОВИ САД
СТ
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Реализацијом овог пројекта повећава се степен аутоматизације дистрибутивне 
мреже. Резултат  примене ADMS омогућава ефикасно и убрзано доношење 
исправних оперативних одлука диспечера

Ефикасније и поузданије вођење 
дистрибутивне мреже

Милица Поробић, Сектор управљања, ЕД „Нови Сад“
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Под покровитељством „Елек-
тровојводине“, а у сарадњи 
са Скупштином Аутономне 

Покрајине Војводине, Институтом за 
европске послове ИНЕА Диселдорф и 
Факултетом техничких наука у Новом 
Саду од 30. септембра - 1. октобра, одр-
жан је VIII Међународни форум о чис-
тим енергетским технологијама „ЕНЕР-
ГЕТСКА ПОВЕЉА 2014 = ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ СРБИЈЕ“. Један од учесника на 
форуму  био је  и наш колега Душан Са-
вић.

Душан је представио свој рад под на-
зивом „Утицај људских ресурса на пот-
рошњу енергије рачунара и рачунарске 
опреме и бесплатне мере за побољшање 
енергетске ефикасности у ПД „Електро-
војводина“. 

Од ступања на снагу закона о ефи-
касном коришћењу енергије 1. јануара 
текуће године постало је јасно да ће се 
у наредном периоду у Републици Ср-
бији велика пажња посветити овом 
проблему. Још 2013. године, Душан је 
почео са истраживањима у ПД „Елек-
тровојводина“, како би  дошао до пода-
така који су показали начин потрошње 
електричне енергије. Једно од тих ис-
траживања је  потрошња енергије код 
рачунара и рачунарске опреме. Пода-
ци су прикупљани у широкој анализи, 
која је спроведена код 550 запослених 
у Управи ПД “Електровојводине“ и ЕД 
„Нови Сад“. Већ прве анализе показа-
ле  су да постоји прекомерна потрошња 
електричне енергије, и да је потребно 
предложити план за смањење потро-
шње.

Употребом новог софтверског про-
грама PowerMan рађене су даље ана-
лизе и процене потрошње електричне 
енергије. Установљено је да, уколико 
би се спровеле одговарајуће бесплатне 
мере попут аутоматског искључивања 
монитора после пет минута и прела-
зак у stand by/sleep режим после 10 ми-
нута, дошло би до значајног умањења 
потрошње електричне енергије код ра-

чунара. С обзиром да у ПД „Електро-
војводина“, у Управи и ЕД „Нови Сад“, 
ради 550 рачунара, на годишњем нивоу 
би се оствариле уштеде од 4300€. При-
мењујући исте мере на све рачунаре у 
Електровојводини, остварила би се до-
датна уштеда од 13.000 €, тј. укупна го-
дишња уштеда од око 17.000 €. 

За спровођење других мера и уштеда, 
према колеги Савићу је неопходно ство-
рити одељење које би се бавило енер-
гетском ефикасношћу. Такво одељење, 
састављено од стручњака, стално  би се 
бавило проблематиком енергетске ефи-
касности. Колике су могућности уште-
де енергије најбоље показује податак 
да применом нових бесплатних мера 
код других потрошача енергије, у свим 
објектима ПД „Електровојводина“, мог-
ло би се на годишњем нивоу уштедити 
додатних 20 милиона динара. А овде је 
реч само о бесплатним мерама. За друге 

мере и процедуре потребна су финан-
сијска улагања малог, средњег и вишег 
интензитета а као резултати тих ула-
гања свакако ће бити знатно веће уште-
де.

Пошто се у западним компанијама 
одавно примењује принцип, да се нов-
чана средства настала уштедом електри-
чне енергије или другог облика енергије 
као што су топлотна или воде, уплаћују 
у платне фондове и са растом остваре-
не уштеде расте и плата запослених, јас-
но је зашто постоји снажан мотив код 
запослених да више пажње посвећују 
енергетској ефикасности и пажљивом 
коришћењу енергије. 

Важност енергетске ефикасности 
је огромна. Рационалним трошењем 
енергије штеде се оскудни финансијски 
и материјални ресурси, и чува животна 
средина. 

Приредила: А. Ж.

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ДУШАНА САВИЋА ИЗ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Душан Савић на VIII Међународном форуму о чистим енергетским технологијама у 
новом Саду представио рад „утицај људских ресурса на потрошњу енергије рачунара 
и рачунарске опреме и бесплатне мере за побољшање енергетске ефикасности 
у ПД „Електровојводина”. уколико би се спровеле одговарајуће бесплатне мере у 
Електровојводини, годишња уштеда до 17.000 евра

Бесплатним мерама до уштеде

Област интересовања Душана Савића је енергетска ефикасност 
у Електровојводини 
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СТАнАРИ: ПОЧЕлА МОнТАЖА 
ВАнГАБАРИТнЕ ОПРЕМЕ
У Термоелектрани „Станари“ у току 

су радови на монтажи вангабаритних 
делова неопходних за рад постројења, 
чиме се из фазе производње опреме 
прешло у њену монтажу и испитивање. 
Реч је о монтажи статора генератора, 
деаератора и блока трансформатора, 
најзначајнијој опреми која је на гра-
дилиште у протеклих дана допремље-
на из Кине. Статор генератора, тежине 
203 тоне и снаге око 300 мегавата, пред-
ставља централни део система за про-
изводњу електричне енергије у елек-
трани. У генератору ће се у току једне 
године произвести око две милијарде 
киловат-часова струје која ће се преко 
блока трансформатора пренети у елек-
троенергетски систем. Термоелектра-
на „Станари“, када буде завршена, биће 
прва електрана у југоисточној Европи 
чији ће рад бити усклађен са технолош-
ким и еко-стандардима ЕУ, због чега 
нема опасности од загађења добојског 
подручја и шире околине. 

ТЕнДЕР ЗА ТЕ БАнОВИћИ
Један од најзначајнијих пројеката 

предузећа Рудника мрког угља „Бано-
вићи“ је изградња термоелектране у Ба-
новићима, што ће додатно утицати на 
повећање производње а то свакако под-
разумева и потребу за већом радном 
снагом. Тренутно се обављају разгово-
ри са инвеститорима, тако да се може 
очекивати интензиван рад око потпи-
сивања уговора идуће године. 

Очекују се три до пет озбиљних по-
нуда, а већ крајем 2015. године очекује 
се потписивање уговора, како са из-
вођачима, тако и са банком која би фи-
нансирала ту компанију. С тим у вези, 

Бановиће је посетила и делегација из 
Кине, односно представници „Donfgang 
Electric“ Кина као потенцијални инвес-
титори.

Поред ове, очекује се долазак још не-
ких компанија, међу којима је и Шангај 
Електрик, као и руских и чешких ком-
панија.

МАРОкО: ПРВА СОлАРнА 
ТЕРМОЕлЕкТРАнА
Прва соларна термоелектрана у Ма-

року, део огромног пројекта развоја те 
врсте енергије у земљи, почеће да ради 
2015. године, саопштено је у Рабату. Прва 
соларна термоелектрана, чија изградња 
кошта више од 600 милиона евра, про-
изводиће до 500 мегавата струје. Елек-
трану, која се налази у Уазарзатију, на-
домак Сахаре на југу Марока, изградио 
је саудијски конзорцијум. Мароко пла-
нира да до 2020. године та соларна тер-
моелектрана која ће од наредне године 
бити додатно проширена, производе до 
2.000 мегавата струје.

Земља у којој влада несташица горива 
жели да коришћењем обновљиве енер-
гије покрије 42 одсто својих потреба.
Поред соларне, Мароко се усредсредио 
и на енергију ветра.

ЕнЕРГИЈА ВЕТРА И СунЦА 
уСкОРО ћЕ СЕ ТАкМИЧИТИ
Цена производње енергије из солар-

них електрана и ветроелектрана на коп-
ну до 2020. могла би пасти на исти ниво 
као цена енергије из фосилних горива, 
стоји у студији енергетских консулта-
ната “Poyry Oyi”, преноси Bloomberg. 
Соларне електране у Шпанији могле би 
да производе струју која би тржишно 
парирала  цени гаса и угља већ 2021., у 
Португалији 2022. а у деловима Италије 

до 2025, стоји у извештају. Оба извора 
енергије могла би достићи такозвани  
“мрежни паритет” у Турској већ 2018. 
Копнене ветроелектране биће у упо-
треби без субвенција у Ирској 2020., а 
у Великој Британији до 2021. Досезање 
„мрежног паритета“ подразумева да ка-
питални трошкови морају наставити да 
падају а производња треба да расте како 
би осигурала велику експанзију. 

Очекује се три до пет озбиљних пону-
да, а већ крајем 2015. године требало би 
да уследи потписивање уговора, како са 
извођачима, тако и са банком која би 
финансирала ту компанију. 

Приредила: М. Ј.

ПРЕДНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА, СОЛАРНОЈ ЕНЕРГИЈИ И ЕНЕРГИЈИ ВЕТРА

у ТЕ „Станари“ уградњом нове опреме која чини централни део система за 
производњу електричне енергије, настоје да неутралишу загађење ширег добојског 
подручја. у РМу „Бановићи“ у току разговори са инвеститорима за изградњу 
нове термоелектране. Прва соларна електрана у Мароку почеће да ради идуће 
године а стручњаци тврде да ће цену електричне енергије диктирати соларне и 
ветроелектране чији се излазак на тржиште очекује до 2020. године

Осавремењавање рада 
термоелектранаВ
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Бранислав Грујић рођен је у Зрења-
нину 1979. године где је завршио 
основну и средњу електротех-

ничку школу. У Електродистрибуцији 
Зрењанин ради од 1997. године, а тре-
нутно руководи пословима у пословни-
цама „Перлез“ и „Сечањ“. Електроенер-
гетичар по струци почео је да ради као 
електромонтер у Огранку ЕД Зрењанин 
у Служби експлоатације где је провео 
пет година, а након тога је распоређен 
у Сектор за управљање на пословима 
за диспечерско управљање и коорди-
нацију. Значајна искуства и резултати 
на овим радним позицијама омогући-
ли су му да 2011. године постане шеф 
Пословнице „Перлез“, а затим од јану-
ара 2014. године организује, руководи и 
координира пословима и у Пословници 
„Сечањ“. 

Надлежност пословница „Перлез“ 
и „Сечањ“ на чијем челу је Бранислав 
Грујић обухвата велику површину кон-
зума и велики број купаца, али мањи 
број монтерског кадра од потребног. 
И поред мањег броја запослених, на 
одређеном терену  у случају потребе за 
већим бројем монтера, спајају екипе из 

пословница да би се радови извршили у 
што краћем року и на најквалитетнији 
начин. Електромонтери у овим послов-
ницама су оспособљени за све врсте по-
слова на ЕЕО од радова на електро мре-
жи напонског нивоа од 0,4 kV па до 35 
kV, као и на трафостаницама 20/0,4 kV 
i 35/x kV.

 - Конзум који покрива Перлез обух-
вата 14 насељених места и сарађујемо 
са градом Зрењанином, општинама Ти-
тел, Ковачица и Опово. Број купаца је 
11 045 домаћинстава, 813 вирманаца и 
114 уговорних купаца, а запослено је 
само осам искусних електромонтера 
који успевају да одговоре задацима који 
се нађу пред њима. На подручју послов-
нице „Перлез“ налази се 3 ТС 35/x kV 
и 108 дистрибутивних трафостаница, 
укупно 214,678 километара СН мреже и 
234,7 километара НН мреже.

Подручје пословнице „Сечањ“ по-
крива 11 насељених места са градом 
Зрењанином, а електричном енергијом 
снабдева 5984 домаћинства, 463 вирма-
наца и 63 уговорних купаца. На овом 
конзуму се налази једна ТС 35/x kV и 71 
дистрибутивна трафостаница, укупно 

118,203 километара СН мреже и 153,7 
километара НН мреже, а да би квали-
тетно одржавали мрежу брине седам 
монтера - каже нам Бранислав Грујић и 
објашњава нам како се одвија један ње-
гов радни дан.

- Сваки радни дан започињемо ју-
тарњим састанком. Читамо дневник 
догађаја за претходни дан и у случају 
неких непредвиђених догађаја, теле-
фонским путем обавестим свог по-
словођу који даље распоређује екипе 
по терену. Уколико није било хава-
ријских ситуација, послове изврша-
вају на основу недељног плана који се 
петком организује за следећу недељу. 
Затим се уз радне и диспечерске нало-
ге, екипе распоређују по терену у циљу 
што ефикаснијег извршења задатака. 
Као одговорно лице за ЕЕО овог кон-
зума, бринем о свим пословима веза-
ним за одржавање објеката, почев од 
ревизије и редовних годишњих ремо-
ната реонских трафостаница, ниско-
напонске мреже, средњенапонске мре-
же, до услуга са Сектором трговине и 
енергетике. Константно имамо посла 
око унапређења квалитета, сигурно-
сти и поузданости испоруке електри-
чне енергије - објашњава  Бранислав 
Грујић, а затим додаје да је у таквим 
радним условима важна добра кому-
никација и сарадња са сарадницима, 
тимски рад и однос пун разумевања, 
што су све предуслови за добре резул-
тате у послу.

Веома је задовољан послом и са задо-
вољством истиче да ради у Електродис-
трибуцији Зрењанин.

Стручност, лична преданост послу, 
квалитетна организација послова, 
знање које је успео да стекне и усвоји 
као електромонтер на терену, а касније 
и у пословима управљања и коорди-
нације у Сектору управљања, доста су 
му помогла да садашњу позицију шефа 
пословница оплемени практичним ис-
куствима и да постане стручњак на во-
дећој позицији.

А. Жи.

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ, ШЕФ ПОСЛОВНИЦА „ПЕРЛЕЗ“ И „СЕЧАЊ“, ОГРАНАК ЕД ЗРЕЊАНИН

на конзуму пословница „Перлез“ и „Сечањ“ које покривају укупно 25 насељених места 
са градом Зрењанином потребно је уложити велики напор да се обезбеди поузданост 
напајања на овом подручју, али  захваљујући шефу пословница и његовом тиму, сви задаци 
се успешно реализују

Преданост послу

Бранислав Грујић, шеф пословница „Перлез“ и „Сечањ“, Огранак ЕД „Зрењанин“
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Шуме су данас најсложенији еко-
систем на Земљи. Процењује 
се да покривају 31% укупне 

површине копна и да чувају више од 80 
% биолошке разноликости Земље. Не-
када су прекривале готово две трећине 
копна, али до данас је више од половине 
тог богатства уништено претераном се-
чом и лошим управљањем њима. 

Квалитет животне средине зависи од 
степена пошумљености, с обзиром на 
то да су шуме значајан природни ресурс 
који утиче на пречишћавање ваздуха, 
количину и распоред падавина, повр-
шинско, подповршинско и подземно 
отицање, формирање изворишта, ква-
литет и количину воде.

У Војводини оптимална површина 
под шумом и заштитним засадима про-
цењена је на основу постављеног циља 

обезбеђења просечне површине шума и 
заштитног зеленила на нивоу од 0,16 ha 
по глави становника, чиме би се прибли-
жили стандардима развијених земаља у 
Европи. Шуме би у Војводини требало 
да заузимају површину од 308.045 ha 
, тако да би у том случају њена шумо-
витост са садашњих 6,37% била поди-
гнута на 14,32%. У централној Србији 
пошумљеност је 32,8 процената, што је 
за 17 процената мање од оптималног за 
постојећу категорију земљишта.

Служба за заштиту животне среди-
не Електовојводине препознала је про-
блем пошумљености АП Војводине и 
у складу са тим планира да, поред из-
двајања одређених финансијских сред-
става, укључи и своје запослене у акције 
пошумљавања покрајине. У 35 општи-
на Војводине има свега један проценат 

шума па је из тих разлога потребно по-
шумити до 16,5 процената њене терито-
рије. Циклуси садње су у пролеће и је-
сен, тако да се уз пажљиво планирање 
локалитета за садњу и одржавање по-
шумљених локалитета може учинити 
много за нашу животну средину. 

Увођењем у овдашњу средину дрве-
та по имену пауловнија, дрво које рас-
те у Азији, овај проблем би се знатно 
смањио будући да за десет година па-
уловнија достиже дебљину од метра у 
пречнику и висину од 20 метара. Уко-
лико Војводина „усвоји” пауловнију, за 
две до три деценије пошумљеност би 
могла да буде од 12 до 14%.

Пошумљавање земље треба да буде 
масовна дуготрајна акција, а не поједи-
начна краткотрајна инцијатива.

А. Жи.

ПОШУМЉАВАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Очување животне средине
Повећање површина под шумама има непроцењив значај за очување животне 
средине. Електровојводина планира да поред издвајања одређених финансијских 
средстава, укључи и своје запослене у акцију пошумљавања АП Војводине

Повећање површина под шумама има непроцењив значај за очување животне средине
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у складу са прописима о здрав-
ственој заштити, послодавац је 
дужан да запосленима који кори-

сте опрему за рад са екраном обезбеди 
преглед очију и вида који ће извршити 
офталмолог. 

Преглед вида се спроводи пре по-
четка коришћења опреме за рад са ек-
раном, затим периодично у току ко-
ришћења опрема за рад са екраном у 

интервалима не дужим од три године и 
уколико се код запосленог појаве про-
блеми са видом који могу настати као 
последица коришћења опреме за рад са 
екраном. 

Послодавац је дужан да у складу са 
прописима о здравственој заштити, 
уколико резултати прегледа покажу да 
је то неопходно упути запосленог на 
циљани офталмолошки преглед. Такође 

је дужан да, уколико се на основу резул-
тата циљаног прегледа уобичајена ко-
рективна средства не могу користити, 
обезбеди коришћење посебних корек-
тивних средстава која одговарају по-
словима који се обављају.

Преглед вида за запослене у Електро-
војводини ове године, организован је у 
периоду од 03.11.2014. до 27.11.2014. у 
Институту за јавно здравље Војводи-
не.

Обављање прегледа вида за запослене 
у Електровојводини је обавезно, а нео-
дазивање на овај преглед подразумева 
тежу повреду радне дисциплине. У слу-
чају да неко од запослених, из оправда-
них разлога, није био у могућности да 
иде на преглед у предвиђеном термину, 
дужан је да се први дан по повратку на 
посао пријави служби за безбедност и 
заштиту здравља како би му заказали 
нов термин.

A. Жи.

Пројекат ”Сигурни живот међу 
птицама” који финансира ком-
панија НИС, састоји се у поста-

вљању 40 гнездећих платформи на те-
риторији Зрењанина у чијој монтажи 
учествује Електровојводина. 

Идеја постављања гнездећих плат-
форми за беле роде потекла је од 
Друштва за заштиту и проучавање пти-
ца Србије.

Територија општине Зрењанин, са ве-
ликим воденим површинама, језерима, 
слатинама и слатинским пашњацима, 
може се похвалити највећим бројем бе-

лих рода у Србији, а постављању плат-
форми на овој територији је претходио 
попис гнездећих парова беле роде. 

У истом периоду попис се спрово-
дио на територији целе Србије, када је 
утврђен тачан број гнездећих парова, 
прираштај по сваком гнезду, као и опис 
места на коме се гнездо налази. На осно-
ву пописа а у договору са Електровојво-
дином  одређена су места на којима ће 
се постављати гнездеће платформе. 

Село Арадац, препознатљиво по ро-
дама, прво је добило 11 платформи. 
Након Арадца, монтиране су гнездеће 

платформе у Томашевцу, Фаркажди-
ну, Орловату, Перлезу и Тарашу. Гнез-
деће платформе за беле роде су тако 
конструисане да позиционирају гнез-
до на пола метра изнад нисконапон-
ских водова и тиме спречавају прес-
пајање жица грађом гнезда, што може 
довести до хаварије у електроенергет-
ском систему у влажном периоду го-
дине. 

Ове велике птице су постављањем  
гнездећих платформи добиле нове, си-
гурније домове.

А. Жи.

ОБАВЕЗАН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ВИДА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОСТАВЉА ПЛАТФОРМЕ ЗА ГНЕЖЂЕЊЕ РОДА

Добар, јасан вид је предуслов доброг и нормалног живота. Старење, загађење околине, 
свакојаки стресови и агресија све бројнијег дигиталног окружења доносе нове опасности, 
што рад на рачунару сматра ризичним за безбедност и здравље запослених. Из тог разлога, 
послодавац је дужан по Закону о безбедности и здрављу на раду да запосленог упути на 
преглед вида

удружење грађана ”Локални едукативни – еколошки изазов” у сарадњи са 
Електровојводином покренуло акцију постављања гнездећих платформи у зрењанинској 
општини

Монитор опасност за вид

Нови дом за роде

Добар и јасан вид је предуслов доброг и нормалног живота
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најважнија активност спроводи 
се у области заштите права за-
послених а велика пажња пос-

већује се безбедности и здрављу радни-
ка. Да је то приоритет  сваке синдикалне 
организације, скреће нам пажњу главни 
повереник Синдикалне организације 
ЕД Сремска Митровица, Дарко Јелен-
ковић.

– Сматрам да је безбедност и заш-
тита на раду изузетно важна и да због 
тога целокупна документација у вези 
са овом облашћу мора бити прециз-
но дефинисана и једнозначна а у скла-
ду са законима и правилницима који је 
прописују. Наглашавам да је у нашем 
огранку константан проблем недостат-
ка извршилаца – електромонтера и тре-
ба га посматрати с аспекта безбедности 
на раду јер су исти послови распоређе-
ни на мањи број извршилаца што није 
добро – наглашава Јеленковић.

Слободно време запослени у ЕД 
Сремска Митровица могу да проводе 

рекреирајући се јер су им током целе 
године на располагању спортске сале 
и куглане у Сремској Митровици и 
Шиду. Редовни су учесници у спорт-
ским такмичењима на нивоу града и 

градског насеља и у организацији њи-
хових спортских савеза.

Поред тога, радници могу да прате 
културна дешавања у граду јер су им 
обезбеђене карте за позоришне и био-
скопске представе.

– Мислим да је дружење запослених 
један од предуслова за позитивну радну 
атмосферу и због тога сваке године ор-
ганизујемо традиционалне новембарс-
ке сусрете чланова синдиката нашег 
огранка. Редовна су и дружења са ко-
легама из Бијељине а од прошле годи-
не и са фудбалерима из ЕД Шабац. По-
сле више од две деценије организовали 
смо екскурзију за чланове Синдикалне 
организације ЕД Сремска Митровица. 
Одзив је био добар а утисци се и данас 
препричавају, надам се до следећег пу-
товања – каже Јеленковић.

Једна од сталних активности син-
дикалаца је набавка огрева пред зим-
ску сезону, куповина меса под повољ-
ним условима уз могућност плаћања на 
више рата. А да би све ово имало сми-
сао, Јеленковић наглашава свесрдну по-
моћ коју добија од колега Весне Крне-
те из ЕД Сремска Митровица и Радета 
Павића из пословнице Шид, без чијег 
се ангажовања ниједна активност не би 
квалитетно реализовала.

М. Ј.

АКТУЕЛНОСТИ У СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Синдикална организација ЕД Сремска Митровица организује низ активности за 
своје чланове током целе године. Поред бриге о безбедности и заштити на раду, 
велика пажња поклања се рекреацији, спортским такмичењима али и дружењима 
радника на екскурзијама или сусретима са колегама из Републике Српске

Заштита на раду приоритет

Дарко Јеленковић, главни повереник СО ЕД „Сремска Митровица“

l Успешна сарадња са централом синдиката

Синдикална организација Управе Друштва истиче велико задовољство због 
напора уложених у превенцију радне инвалидности, организовању рекреације 
и слању запослених на рахабилитацију на море, планину Јахорину, Врњачку и 
Нишку бању.

Похвале упућују и спортским екипама из стрељаштва за жене за изузетно 
залагање, упорност и остварене резултате, односно освојена прва места на 
свим такмичењима у овој области. Њима се придружују и колеге које су чиниле 
Карп тим Управе Електровојводине и који су у укупном пласману такође били 
најбољи. Исто се може рећи и за мушку и женску екипу тенисера, стонотенисера 
и куглаша.

А када је реч о свакодневном животу, радници су преко Синдикалне организације 
Управе у прилици да набаве зимницу као и угаљ за наредне месеце.

М. Ј.



БРОЈ 498   нОВЕМБАР 2014 21 

П
ЕН

ЗИ
О

Н
ЕР

СК
И

К
У

ТА
К

Сусрети старих колега одисали су 
посебношћу. Октобар се обеле-
жава и као међународни месец 

старих, па је и та чињеница допринела 
важности дружења пријатеља.

– Било је меланхоличног сећања на 
оне који су отишли из овоземаљског 
живота али и евоцирања догађаја који 

су зближавали људе у специфичним си-
туацијама карактеристичним за приро-
ду посла у Електровојводини. По томе 
смо увек и били препознатљиви – каже 
Косана Марков, председница Гранске 
организације пензионисаних радника 
Друштва и констатује да су запослени у 
Електровојводини увек били препозна-

тљиви по тежњи да примењују највиша 
техничка достигнућа у раду и да негују 
и развијају племените цивилизацијске 
тековине у односу на људе и своје окру-
жење. 

О томе сведочи начин организовања 
пензионисаних радника, програм рада 
Удружења и подршка коју им пружа ме-
наџмент Електровојводине што, како 
каже Косана Марков, представља кла-
сичан пример друштвене одговорности 
према сопственој прошлости и хуманом 
односу према људима који су поставили 
здраву основу за савремено пословање.

Пензионери су се и овога пута раз-
ишли уз најлепши дар који се могао 
примити а то је захвалност за могућност 
да се масовно окупе на једном месту 
и обећање да ће идуће године поново 
доћи, уколико то здравље дозволи.

М. Ј.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА

Традиционални октобарски сусрети пензионисаних радника Електровојводине

Дружења пензионисаних радника Електровојводине током октобра била су 
најмасовнија манифестација пријатељства које ова Гранска организација спроводи 
годинама. Време проведено на овим сусретима искористили су и за сумирање 
резултата у вези са хуманитарним акцијама које су остваривали протеклих месеци али 
и за планирање нових

 Подсећања на млађе дане

Дружење пензионисаних радника уз лепа сећања 

l „Пакет Пажње“

У Гранској организацији пензионера 
главна програмска активност увек 
је усмерена на бригу о човеку. Током 
новембра организовали су акцију 
под називом „пакет пажње“ намењен 
старијима од 75 година који ће им 
бити упућен наредног месеца јер нису 
били у прилици да дођу на сусрете у 
свој Клуб. За остале колеге приређен 
је културни програм уз вечну жељу за 
трајањем.

Поред тога, до половине новембра 
трајала је акција прикупљања књига 
за кориснике Дома за стара лица 
у Обреновцу, где је током мајских 
поплава изгубљено чак 4000 наслова. 
Пензионисаним радницима је у овоме 
помогла Синдикална организација 
Управе Друштва и како смо сазнали 
од председнице Гранске организације 
пензионера Електровојводине, Косане 
Марков, прикупљено је преко 100 
књига. 

М. Ј.
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Дворац у Кулпину сачињавају два 
објекта. Оба објекта у парку са-
грађена су за племићку породи-

цу Стратимировић. Ова породица била 
је једна од најзначајнијих српских поро-
дица у Хабзбуршкој монархији и једна 
од ретких српских породица која је међу 
првима стекла племство за војничке за-
слуге у аустријској царевини 1745. го-
дине од Марије Терезије. Мањи дворац 
је изграђен крајем 18. века, а већи је из-
грађен половином 19. века. 

Мањи дворац је приземна зграда са 
високом соклом, симетричне фасаде на 
чијој се средини налази ризалит који 
се завршава троугластим тимпаноном. 
Са дворишне стране се налази веранда 
правоугаоне основе са лучним отвори-
ма.  Прозори и улазна капија су украше-
ни решеткама и елементима од кованог 
гвожђа. 

Велики дворац или Каштел је цен-
трални објекат комплекса. Изграђен је 
почетком 19. века. Према неким подаци-
ма, градња је завршена 1826. године. За 
зада нема познатих података о пројек-
танту и градитељима дворца. На једној 
старој фотографији – разгледници са-
чуван је првобитни изглед овог дворца. 
Зграда је темељно реконструисана 1912. 

године, када је имање било власништво 
породице Дунђерски. Пројекат рекон-
струкције урадио је познати новосад-
ски архитекта Момчило Тапавица. Ова 
реконструкција није суштински проме-
нила првобитни архитектонски изглед 
зграде. Дворац је задржао сва обележја 
класицистичког стила у којем је грађен. 
Велики дворац је приземна зграда изу-
зетно складних пропорција са каракте-
ристичном приступном рампом у којој 
је смештен главни улаз. Са дворишне 
стране се налази високи партер са по-
лукружном терасом. 

Унутрашњост дворца је, такође, рађе-
на у класицистичком стилу. Из прос-
траног хола се директно улази у цен-
тралну салу, са којом су повезане по 
две просторије са леве и десне стране. 
Везу са осталим просторијама у двор-
цу обезбеђује дугачки ходник, из којег 
се улази у остале просторије. Грађевин-
ски материјал је карактеристичан за 
стил и оно време. Зидови су од цигле. 
Камен је употребљен за стубове порти-
ка, као и за степеништа и оплату подо-
ва у унутрашњости дворца. Спољни и 
унутрашњи зидови су обложени креч-
ним малтером, а кровни покривач је 
првобитно био од бибер црепа. На кро-

ву су симетрично биле распоређене 
баџе – по три са сваке стране портика, и 
по два димњака. Каснијим реконструк-
цијама начињене су измене на крову: 
поред два нагиба добио је и нови прек-
ривач од етернит плоча.

Са дворишне стране се у приземљу 
налази петоугаони улазни трем озидан 
пуним зидовима, са кружним отворима 
на бочним странама. На спрату се нала-
зи пространа тераса - ложа петостране 
основе покривена куполом на канели-
раним стубовима. Из пространог хола 
који представља централну комуника-
циону просторију из које се дугачким 
ходником улази у све остале просторије 
у дворцу. 

Породица Дунђерски је задржала по-
сед све до закона о национализацији 
1945. године. У великом дворцу се данас 
налази пољопривредни Музеј, у коме 
се налази и нешто родослова породи-
ца Стратимировић и Дунђерски. Данас 
мали дворац је претворен у месну кан-
целарију и канцеларије кулпинских уд-
ружења грађана. Парк око двораца, као 
и зграда великог дворца су веома добро 
очувани, док је мали у лошем стању. 
Оба дворца су споменици културе од 
великог значаја.

А. Ж.

ДВОРАЦ „КУЛПИН“

Велики дворац или Каштел је централни објекат комплекса. Мали дворац је данас 
месна канцеларија и канцеларије кулпинских удружења грађана. Парк око двораца, 
као и зграда великог дворца веома добро очувани

Споменик културе од великог 
значаја

Велики дворац – Каштел у Кулпину

l КаКо до дворца

Кулпин се налази у близини Бачког 
Петровца. Уколико долазите из правца 
Новог Сада, Бачке Паланке или Оџака, 
пратите пут све до Бачког Петровца. У 
Бачком Петровцу пронађите путоказ 
за Кулпин. Да сте на правом путу 
знаћете када уђете у Кулпинску улицу. 
Возите право до Кулпина. Када уђете у 
Кулпин возите право главном улицом 
док се са леве стране улице не појави 
дворац.

А. Ж.
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Сунце ће бити највећи извор елек-
тричне енергије на свету до 2050. 
године. Надмашиће фосилна го-

рива, ветар, водену и нуклеарну снагу 
– тако пише у извештајима, које је не-
давно објавила Међународна агенција 
за енергију (The International Energy 
Agency, IEA). Развојни путеви техно-
логије, приказани у овим извештајима, 
показују како соларни фотонапонски 
системи могу да произведу до 16% елек-
тричне енергије на свету до 2050. годи-
не, док би соларни термални системи 
произвели додатних 11% електричне 
енергије. Заједно, ове соларне техно-
логије могле би да предупреде произ-
водњу 6 милијарди тона угљендиоксида 
у истом периоду – то је више од укупне 
производње CO2 у САД из енергетских 
производних постројења или скоро ко-
лико и укупна садашња директна еми-
сија у транспортном сектору на свету.

у кРуШЕВЦу ЕнЕРГИЈА ИЗ 
ОТПАДнОГ МуЉА
Коришћењем технолошких решења 

International plasma technology центра 
и његовог стратешког партнера Applied 
plasma technologies, оба из САД, при-
према се реализација пројекта из-
градње когенеративног постројења за 
прераду отпадног муља који настаје у 
таложнику отпадних вода. Реч је о ис-
плативој технологији прераде отпадних 
материја која користи мање енергије у 
технолошком процесу, а осим муља ко-
ристиће се и друге врсте отпада попут 
уља, мазива, отпада из месне индустрије 
и др. У пилот постројењу, које треба да 
се изгради у Крушевцу, прерађиваће се 
дневно 7 до 10 тона отпадног муља што 
ће омогућити истовремену производњу 
1 MW електричне и 1.1 MW топлотне 
енергије. Рад постројења заснован је на 
примени нових развијених хибридних 
генератора плазме са готово неограни-
ченим веком трајања и употреби кисе-
оника као гасификационог медијума. 
Овај модел је постао погодан за приме-
ну после развоја новог генератора плаз-
ме велике снаге. За гасификацију плаз-
ме могу се користити различити гасови, 

укључујући и кисеоник. Елиминисање 
азота као баласта драматично смањује 
потрошњу енергије и димензије по-
стројења, а избегнуто је и стварање и 
емисија штетних азотних оксида.

ИкЕА ћЕ САМА ПРОИЗВОДИТИ 
СВу ЕнЕРГИЈу
Швеђани ће до краја идуће године 

у обновљиве изворе енергије уложи-
ти чак 1,9 милијарди долара. Они су се 
упустили у своју, до сада, највећу ин-
вестицију у сегменту обновљивих из-
вора енергије. Наиме, ИКЕА је купила 
фарму ветроелектрана од 165 мегавата 
у западном Тексасу. Када крајем идуће 
године буде довршена фарма ветрое-
лектрана Cameron, ИКЕА ће имати вет-
роелектране у чак девет држава.

ПРВА СОлАРнА 
БИЦИклИСТИЧкА СТАЗА
Холандија је данас представила прву 

соларну бициклистичку стазу на све-
ту, револуционарни пројекат који би 
у догледној будућности, по речима 
људи који стоје иза ове иновације, омо-
гућио пуњење електричних бицикала 
и аутомобила на целој путној мрежи у 

земљи. Названа „SolaRoad“, бицик-
листичка писта је саграђена на дужини 
од 70 метара, у граду Кромени, северно 
од Амстердама. Подлога која произво-
ди електричну енергију садржи фотона-
понске ћелије од кристалног силицију-
ма које су уграђене у бетонске плоче. 
Преко њих је нанет заштитни слој који 
одбија кишу и прљавштину са површи-
не како би се осигурала максимална 
изложеност сунчевој светлости. Под-
лога је и неклизајућа како би се избе-
гли судари. Електрични бицикли и ау-
томобили би једног дана могли да пуне 
своје батерије са самог пута или бицик-
листичке стазе, тврди Стефен Де Вит, 
научник који је учествовао у пројек-
ту. Са 17 милиона становника, Холан-
дија има 18 милиона бицикала и више 
од 35.000 километара бициклистичких 
стаза. Холандске власти планирају да 
до 2020. утроструче удео обновљивих 
енергија у електричној потрошњи, а да 
до 2050. постану „енергетски неутрал-
ни“, навео је холандски министар еко-
номије Хенк Камп који је данас на би-
циклу инаугурисао писту којом дневно 
прође око 2.000 бициклиста.

Приредила: А. Ж.

ПРИМАТ СОЛАРНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Соларна енергија 
ће превладати до 2050.
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