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Поштовани сарадници,
Драги пријатељи,

Електровојводина је успешно завршила пословну 2014. годину, уз висок степен 
реализације Годишњег плана пословања, уз значајне ивестиције чиме смо по-
већали поузданост у раду електроенергетског система. Максималним изврша-
вањем планова ремоната Електровојводина је обезбедила стабилно функциони-
сање електродистрибутивног система и квалитет испоруке електричне енергије 
током целе године.

Електровојводина је и ове године успешно наставила са повећањем погонске 
спремности својих капацитета, технолошким осавремењавањем  и модерниза-
цијом електродистрибутивних објеката. Приоритет пословања била је квали-
тетна испорука електричне енергије купцима по свим утврђеним стандардима. 
Сагледавајући оквирне финансијске параметре, сада је већ извесно да ће Елек-
тровојводина у 2014. години, забележити и позитиван финансијски резултат. 

Имајући у виду, све релевантне показатеље, Електровојводина је задржала лидер-
ску позицију у дистрибутивој делатности у оквиру Електропривреде Србије.
И година иза нас и година пред нама, представљају време у којем смо и у којем 
ћемо својим знањем и мотивисаношћу сачувати оно што је градило знање и ис-
куство досадашњих генерација.

Стога, позивам вас да у 2015. години заједнички искажемо свој пуни професио-
нализам у раду, да сваки купац буде задовољан квалитетом наших услуга.

Желим да Вам година која долази донесе пословни и лични успех, здравље, срећу 
и напредак.

Мр Богдан Лабан
Директор Друштва
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А 
„ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ПРЕДСТАВИЛО НОВИ СОФТВЕР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ  

У „ЕПС Снабдевању“, 26. децембра 
представљен је нови софтвер за 
принудну наплату. На састанку 

је било више од 70 извршитеља, који-
ма је у три групе представљен нови 
софтвер за организовање и праћење 
принудне наплате рачуна за испоруче-
ну електричну енергију.

Постало је јасно да традиционал-
ни пут администрирања односи мно-
го времена и доводи у питање ефикас-
ност саме принудне наплате. У првој 
подели извршитељима су достављене 
123 хиљаде предмета, а у другој, упуће-
но је више од 75 хиљада захтева за при-
нудну наплату. При томе, када се има 
у виду да „ЕПС Снабдевање“ ову, као 
и редовну, наплату обавља на терито-
рији целе Србије, онда је још јасније да 
без добрих алата нема успешности. 

Софтвер су у врло кратком року 
направили мр Жељко Марковић, в. д. 
дректора „ЕПС Снабдевања“, и Вла-

димир Урошевић, информатичар, а 
процесно-правну подлогу, према за-
конским решењима, дали су Горан 
Раденковић и Милица Сантрач.

На првој презентацији,  показа-
но је да извршитељ, додељени пред-
мет може да отвори тек пошто уђе у 
базу података (за коју је свако добио 
своју шифру), а онда ће имати увид 
у комплетну историју предмета, у 
вези с којим може да додаје актуел-
не информације или да постави пи-
тање „ЕПС Снабдевању“. Своје сугес-
тије и примедбе извршитељ не мора 
да пише, јер му је понуђено неколико 
могућих опција, тако да је довољно 
да кликне на одговарајућу шифру и 
она ће се активирати у „ЕПС Снабде-
вању“. Додатно, ако нешто није уне-
то, сугестија може да се упише у по-
себан фолдер.

Занимљиво је да је предвиђено да 
све уплате по основу принудне нап-

лате иду на рачун извршитеља који 
је донео решење, а он ће тај износ 
уплаћивати „ЕПС Снабдевању“. До 
сада, често се догађало да купци 
насумице напишу број рачуна и ад-
ресу примаоца, тако да су касније 
имали додатне тешкоће да уђу у 
траг своме новцу који су уплатили 
на име заосталог дуга за струју. 

Истог дана ступиле су на сна-
гу измене и допуне Закона о извр-
шењу и обезбеђењу, према којима 
се предмети додељују преко Ко-
море, а за поступање су искљу-
чиво надлежни извршитељи пре-
ма месту пребивалишта извршног 
дужника. Извршитеља је око 250, 
тако да је и ова чињеница још једна 
потврда доброг пословног потеза 
„ЕПС Снабдевања“ да комуника-
цију са извршитељима oрганизује 
„на клик“.

Приредио: М. Ш.

Извршитељи на дохват клика

Представљање новог софтвера у „ЕПС Снабдевању“
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Реконструисана трафостаница 
110/35/20 kV „Бечеј“, пуштена је 
под напон 18. децембра након 

скоро годину дана од почетка радова 
који су пратили ову велику инвести-
цију. Тако Електровојводина наставља 
праксу да се корисницима система, ло-
калној самоуправи и привреди омогуће 
услови за развој. Реконструкција транс-
форматорске станице 110/35/20 kV „Бе-
чеј“ показаује како се благовременим 
праћењем потреба корисника система 
и удруженим средствима може утицати 
на локални развој, повећати капацитет 
уз рационално коришћење преосталих 
ресурса у опреми и мрежи и значајно 
продужити радни век уз подизање по-
узданости напајања.

Потреба за уградњом још једног 
трансформатора 110/20 kV, између ос-
талог, проистекла је и из захтева фир-
ме „Сојапротеин“, највеће фабрике за 
производњу соје у Србији која послује 

на овом подручју, за повећањем снаге 
од 10 MW. 

Реконструкција трансформаторске 
станице 110/35/20 kV „Бечеј“ била је од 
великог интереса са становишта поузда-
ности и сигурности напајања ексклузи-
вног конзума, као  и снижавања трош-
кова одржавања. Утрошена средства за 
реконструкцију трафостанице износе 
укупно 308 милиона динара. Средства 
за финансирање су обезбеђена Пла-
ном инвестиција Електровојводине, уз 
суфинансирање у износу 26.3%, фирме 
„Сојапротеин“. ЕД Нови Сад уложила је 
још додатних 13 милиона динара.

Грађевински и електромонтажни ра-
дови  су започети почетком ове године 
по пројектно-техничкој документацији 
и уз надзор Стручних служби Елек-
тровојводине. Испоручилац опреме је 
„Siemens“ Београд. Извођач грађевин-
ских радова и електромонтажних ра-
дова је Енерготехника „Јужна Бачка“ 

са подизвођачем грађевинских радова 
„Елнос БЛ“.

За време извођења радова обез-
беђена је континуирана снабдеве-
ност конзума електричном енергијом, 
а потребна искључења сведена су на 
најмању могућу меру и у касним ноћ-
ним сатима.

Објекат је изграђен 1970. године са 
трансформацијом 110/35 кV. Дограђен 
је 1980. године трансформацијом 
110/20 кV ради обезбеђивања снабде-
вања потрошача на релативно великом 
конзумном подручју Бечеја и суседних 
општина, као и значајних привредних 
субјеката.

Реконструкција и доградња трафоста-
нице 110kV је дуготрајан, сложен и вео-
ма скуп процес, који треба да прате оп-
тималне инвестиционе одлуке, тако да 
реконструкција  овог објекта има вели-
ки значај за кориснике система.

М. Ј.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 110/35/20 kV „БЕЧЕЈ“    А
К

ТУЕЛ
Н

О

Поузданост и сигурност у 
снабдевању 
Успешан наставак процеса повећања капацитета, технолошког осавремењавања и 
продужења експлоатационог века објекта у пракси примењен на трансформаторској 
станици 110/35/20 kV „Бечеј“

Реконструисана ТС 110/35/20 kV “Бечеј”
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С ледећи пословне планове 
Електровојводина има зада-
так да и у 2015. години за-

држи своју позицију стратешки 
важног субјекта у привреди Репу-
блике Србије и једног од најзна-
чајнијих делова Електропривреде 
Србије. Приоритет је квалитет-
на испоручена електрична енер-
гија по утврђеним стандардима. 
Модернизација система је стал-
ни задатак и услов управо за тај 
пословни циљ. Транспарентност 
у пословању и стално ојачавање 
свих потенцијално слабих тача-
ка у систему задаци су који се не 
смеју никада занемарити, каже 
Богдан Лабан директор Друштва. 
Питали смо директора Електро-
војводине и да ли је и колико за-
довољан урађеним од када је пре-
узео ову одговорну функцију и где 
види Електровојводину у наред-
ном периоду.

– Електровојводина је успеш-
но завршила пословну 2014. го-
дину, уз висок степен реализа-
ције Годишњег плана пословања, 
уз значајне ивестиције чиме смо 
повећали поузданост у раду елек-
троенергетског система. Мак-
сималним извршавањем плано-
ва ремоната Електровојводина је 
обезбедила стабилно функциони-
сање електродистрибутивног сис-
тема и квалитет испоруке електри-
чне енергије током целе године.

И ове године, Електровојводи-
на је успешно наставила са по-
већањем погонске спремности 
својих капацитета, технолошким 
осавремењавањем  и модерниза-
цијом електродистрибутивних 

објеката. Приоритет пословања 
била је квалитетна испорука елек-
тричне енергије купцима по свим 
утврђеним стандардима. 

Приоритет у наредном пери-
оду ће бити на пословима који ће 
од нас у врло блиској будућности 
тражити пуну концентрацију и 
пажњу, а односе се на промене 
које нас очекују. У наредној годи-
ни потребно је залагање како би 
промене, задаци и изазови који су 
пред нама били успешно реализо-
вани. Пожртвованост, инвентив-
ност и допринос у раду биће нај-
пожељнији у периоду који је пред 
нама. 

Желим да 2015. пословну годину, 
започнемо свесни одговорности да 
свако од нас у времену пред нама, 
мора дати свој максимум.

Електровојводина улаже 
сталне напоре како би повећа-
ла погонску спремност а тиме 
и поузданост свог система. 
Шта је урађено у овој години 
како би се постигао тај важан 
пословни циљ?

– Најважнији сегмент наше по-
словне политике јесте стабилност 
и поузданост електроенергетског 
система и у вези с тим посебну 
пажњу наставићемо да посвећује-
мо новим инвестицијама и ин-
вестиционом одржавању наших 
објеката. Полазећи од тога у 2014. 
години завршили смо две зна-
чајне инвестиције и по њиховој 
вредности, али и са становишта 
корисника система. То су проши-
рење ТС 110/35/20 kV „Сремска 
Митровица 1“, чиме је подигнута 
на виши ниво сигурност у снаб-

девању постојећих и створени ус-
лови за прикључење нових купа-
ца. Реконструкцијом ТС 110/35/20 
kV „Бечеј“, омогућава се локални 
привредни развој Општине.

Такође, у години на измаку, врло 
важни послови су урађени и на 
проширењу постојећих система 
за даљинско управљање дистри-
бутивном мрежом на конзуму 
огранака Нови Сад, Суботица и 
Сомбор, а извршена су врло зна-
чајна улагања у мрежу и објекте 
средњенапонског и нисконапон-
ског нивоа чиме се прате потребе 
за развојем локалних самоуправа, 
подиже квалитет испоруке елек-
тричне енергије и смањују губи-
ци. Значајно смо реконструисали 
и 35 kV водове у дужини око 60 
километара, замењени су мало-
уљни прекидачи 35 kV са вакуум-
ском регулацијом на појединим 
трафостаницама и реконструиса-
но је неколико десетина киломе-
тара водова 20 kV.

Према овоме што сте наве-
ли Електровојводина је заис-
та изашла у сусрет потребама 
конзума. Пред нама је годи-
на која неће тражити мање од 
тога, него напротив више. Шта 
је планирано за 2015. годину?

– План инвестиција за наредну 
годину је у складу са нашим раз-
војним потребама као и потреба-
ма наших корисника. Планирана је 
изградња, реконструкција и адап-
тација више објеката 110/x укуп-
не вредности преко 700 милиона 
динара. Од значајнијих електрое-
нергетских објеката предстоји из-
градња друге фазе ТС 110/20 kV 
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ЈУ МР БОГДАН ЛАБАН, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Максимум и у времену 
које долази
Пословни резултати у 2014. години промовишу Електровојводину у компанију 
лидера у дистрибутивној делатности. Наредна, 2015. година је година промена. 
Електровојводина је спремна да препозна, разуме и прихвати промене 
применом савремених знања и искустава стицаних 56 година, а то гарантује име 
Електровојводине и сви запослени. Менаџмент компаније ће предузети све да из 
промена Електровојводина изађе снажнија, каже директор Електровојводине мр 
Богдан Лабан
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„Пећинци“ и ТС 110/20 kV „Рим-
ски Шанчеви“, припрема радова 
на ТС 110/20 kV „Србобран“ као 
и почетак изградње ТС 110/20 kV 
„Крњешевци“.

Као што је познато, наши елек-
троенергетски објекти су од стра-
тешког значаја за развој привреде 
и привлачење нових инвеститора 
од којих зависи привредни развој 
Републике Србије. 

Реформе енергетског сектора 
и с тим у вези промене у Елек-
тропривреди Србије су у току. 
Шта нас све заједно очекује у 
том смислу?

– Улога оператора дистрибути-
вног система редефинисаће доса-
дашње послове и донети неке нове 
улоге. Електровојводина ће бити 
спремна на све изазове који нас 
очекују. Квалитет испоруке елек-
тричне енергије, биће императив 
у пословању као и до сада.

Оно од чега сигурно нећемо 
одустати јесте борба против крађе 
електричне енергије и оштећења 
наше опреме. У сарадњи са Елек-
тропривредом Србије, истрајаће-

мо у напорима да се спречи овај 
вид криминала који директно уг-
рожава наше пословање. 

Треба бити свестан чињенице да 
је нови, тржишни поредак у који 
улазимо врло суров и да појаве 
какве су крађа електричне енергије 
и оштећења наше опреме угрожа-
вају пре свега нас, а онда и све дру-
ге којима је од значаја квалитетна 
испорука електричне енергије.

Ту наравно нећемо стати. Бо-
рићемо се да електроенергетски 
систем Електровојводине прати све 
најновије трендове и достигнућа 
у техничко-технолошком смислу. 
Електровојводина је одувек важи-
ла за компанију која је имала ви-
сокообразоване и стручне кадро-
ве што је од значаја за свакога ко 
жели да буде наш пословни парт-
нер али и клијент.

Поводом наступајуће послов-
не 2015. године и долазећих 
новогодишњих и божићних 
празника, шта би сте поручили 
запосленима?

– Наредна, 2015. је година про-
мена. Електровојводина је спрем-

на да препозна, разуме и прихва-
ти промене применом савремених 
знања и искустава стицаних то-
ком протеклих 56 година, а то га-
рантује име Електровојводине и 
сви запослени. Менаџмент компа-
није ће предузети све да из проме-
на Електровојводина изађе снаж-
нија.

Желим да се у 2015. години 
више него икада залажемо радом, 
да свако од нас да свој максимум 
како би заједнички унапредили 
ниво пословања и били спремни 
да одговоримо на све пословне 
изазове који су пред нама.

Нова година означава нови лик 
времена, а ми ћемо у њој заједно 
стварати нову будућност за све 
нас.

Електровојводина и у 2015. го-
дини заслужује да задржи лидер-
ску позицију и остане стратешки 
важна компанија у привреди Ре-
публике Србије.

Желим да Вам година која дола-
зи донесе пословни и лични успех, 
здравље, срећу и напредак.

М. Ш.

Мр Богдан Лабан, директор Електровојводине
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Невреме које је у децембру захва-
тило подручје ПД за дистрибу-
цију електричне енергије „Југо-

исток“ погон „Књажевац“, оковало је 
тешким леденим капима свако дрво, 
објекат и стуб електромреже. Станов-
ници Општине Књажевац и још 16 села 
остали су без електричне енергије а када 
би напон на тренутак и био успостављен 
убрзо би снег, лед, ветар и поломљено др-
веће изазвали нови квар. Због тога је из 
Кабинета директора ЕПС-а, Александра 
Обрадовића, 9. децембра упућен налог 
операторима дистрибутивног система 
за хитно слање људства и опреме у ПД 
„Електроисток“ Ниш, огранак „Електро-
тимок“, Погон „Књажевац“. Према речи-
ма Драгана Бабића, руководиоца Сектора 
експлоатације у Дирекцији за управљање 
и експлоатацију, тог поподнева је извр-
шена припрема а сутрадан ујутру у седам 
часова екипе Електровојводине кренуле 
су пут југоисточне Србије.

– Отишло је 26 електромонтера са де-
сетак лаких теренских возила и четири 
тешка теретна возила - камиона опремље-
на механичком руком за дизање терета и 

хидрауличном корпом. Ова вишенамен-
ска возила специјализована су за поста-
вљање стубова са бургијом као додат-
ном опремом којом буши рупу за стуб 
и механичком руком која подиже стуб 
и уграђује га, а потом монтира корпу да 
би електромонтера подигао на задату ви-
сину како би извршио електромонтажне 
радове. Оваква возила су нам омогућила 
да у веома кратком времену постигнемо 
висок учинак – каже Бабић и додаје да је 
НН надземна мрежа била потпуно униш-
тена, јер су због леда и поломљеног др-
већа пали стубови и проводници.  

Вођа екипе Електровојводине ЕД 
Нови Сад, водећи електромонтер 1, 

Родољуб Симић каже да је све у први 
мах изгледало страшно и узнеми-
рујуће.

– Први посао за који је планирано 
да радимо два до три дана успели смо 
да завршимо за 13 сати. Сви стубови 
нисконапонске мреже у селима Крен-
та и Мучибаба где смо били ангажова-
ни, били су порушени. Задатак је био 
да  подигнемо нове стубове, монтира-
мо СКС проводник уз комплетну про-
мену прикључака и тако обезбедимо 
електричну енергију најугроженијима 
– објаснио нам је Симић кога је колега 
Дејан Бојин допунио констатацијом 
да поред изузетно напорног рада у не-
предвидивим метеоролошким усло-
вима није било ни једне повреде рад-
ника. Како су нам рекли, координатор 
читавог посла,  водећи електромонтер 
у ЕД Сомбор, Зоран Бојин је успешно 
водио све активности што је одређи-
вало  динамику успешног радног дана. 
Подигли су око 120 стубова и у томе 
им је помогла Војска Републике Ср-
бије. Водећи електромонтер Погона 
Бачка Паланка, Милош Медан каже 
да је снег и лед заменило блато јер је 
у међувремену отоплило. Возила су 
се заглављивала и ту су припадници 
војске одиграли значајну улогу.Епи-
лог приче: монтирано око 5 километа-
ра мреже ниског напона, постављено 
стотину нових електричних стубова,  
активирани кућни прикључци и тре-
нутно житељи овог дела Србије елек-
тричну енергију добијају из агрегата 
док не буду оспособљени СН далеко-
води.

М. Ј.

СО
Л

И
Д

А
Р

Н
О

СТ ПОМОЋ ЖИТЕЉИМА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Борба са временском стихијом
Шест екипа електромонтера Електровојводине уз остале колеге из других делова 
ЕПС-а,  недељу дана у незапамћеним временским неприликама на неприступачном 
терену отклањали кварове на НН далеководима конзумног подручја погона 
„Књажевац“

l Расплакали диРектоРа школе

Координатор посла, водећи електромонтер у ЕД Сомбор, Зоран Бојин, испричао 
нам је да су се ученици књажевачке  Основне школе „ Димитрије Тодоровић 
Каплар“ одрекли једне ужине и послали електромонтерима 30 сендвича. У знак 
захвалности, радници су скупили новац и купили им 100 чоколада и 200 сокова. 
Овај гест директору школе Перици Пејчићу измамио је сузе. 

М. Ј.

Незапамћене временске неприлике у југоисточној Србији
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На састанку Комисије за израду 
профила потрошње корисника 
дистрибутивног система елек-

тричне енергије, који је одржан 9. де-
цембра у Новом Саду, присуствовали 
су представници Дирекције за дистри-
буцију ЕПС-а, привредних друштава за 
дистрибуције и Агенције за енергетику.

Том приликом констатовано је да 
су током прошле године због отва-
рања тржишта електричне енергије на 
средњем напону дефинисани  профи-
ли корисника система за тај напонски 
ниво. На месту где мерни уређаји ре-
гиструју податке о петнаестоминутним 
оптерећењима профили су одређени. 
Међутим, у случају да мерни уређаји 
на мерном месту немају ту могућност 
оператор дистрибутивног система ће за 
циљно мерно место одредити профил 
потрошње. 

Треба напоменути и то да је у 
поступку доношење Закона о енергети-
ци који, између осталог, регулише из-
лазак на тржиште електричне енергије 
корисника на ниском напону. Већина 
корисника на ниском напону нема мер-

ни уређај за регистровање података о 
петнаестоминутном оптерећењу. Сто-
га је задатак Комисије да дефинише све 
типове профила потрошње.

Представник ПД Електродист-
рибуција Београд Душан Вукотић, 
представио је том приликом профи-
ле потрошње за категорију домаћин-
ства. Критеријуми за разврставање 
купаца биће месечна потрошња са 
границом 700 kWh, учешће ниже 
тарифе са границом од 33% и узи-
маће се у обзир да ли је бројило јед-
нотарифно, двотарифно или ДУТ. 
Детаљно је приказана методологија 
по којој ће се купцима додељивати 
одређени профили: D1, D2,…D8. У 
обзир је узета неједновременост по-
четка и завршетка времена трајања 
ниже тарифе, па ће због тога 
постојати три групе дијаграма: А – 
временски интервал трајања ниже 
тарифе 00-08 h, примењиваће се за 
ПД Електродистрибуција Београд, 
Б – временски интервал трајања 
ниже тарифе 22-06 h, примењиваће 
се за ПД Центар, ПД Југоисток и ПД 

Електросрбија и Ц – временски ин-
тервал трајања ниже тарифе 23-07 
h, примењиваће се за ПД Електро-
војводина.

Профиле потрошње за малу при-
вреду односно за привредне купце на 
ниском напону представили су ру-
ководилац Сектора за управљање и 
планирање конзума Електровојводи-
не, Момчило Шешлија и инжењер 2 у 
овом Сектору, Сузана Бондокић. Та-
кође, као и код домаћинстава, детаљно 
је приказана методологија по којој ће 
се купцима додељивати одређени про-
фили 1, 2 или 3.

Како су већ донесени и објављени у 
Службеном гласнику Републике Ср-
бије, профили потрошње за привред-
не купце на средњем напону и за јавно 
осветљење, доношењем профила пот-
рошње за привредне купце на ниском 
напону и за домаћинства ова проблема-
тика у потпуности ће бити регулисана, 
тако да ће ступањем на снагу Закона о 
енергетици сви купци моћи да бирају 
свог снабдевача. 

М. Ј.

САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОФИЛА ПОТРОШЊЕ КОРИСНИКА ДС СА
СТА

Н
Ц

И

Купци бирају снабдевача
Отварањем тржишта електричне енергије корисници дистрибутивног система 
моћи ће да бирају свог снабдевача. Због тога се сваком кориснику система, односно 
купцу, мора одредити профил потрошње. Задатак Комисије је да дефинише све 
типове уз уважавање мерног места по категоријама потрошње у које спада привреда, 
домаћинство и јавно осветљење

Састанак Комисије за дефинисање профила  потрошње
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У протеклој години, „Електродист-
рибуција Нови Сад“ као највећи 
Огранак у саставу Електровојво-

дине, који снабдева електричном енер-
гијом територију Града Новог Сада, де-
вет суседних општина и 63 насељена 
места са 285.000 купаца, је по показа-
тељима успешности пословања ограна-
ка високо рангиран у оквиру Друштва. 
Овакав резултат није било могуће ост-
варити без стручних, едукованих и 
мотивисаних радника, који су највећа 
вредност.

− Наплата потраживања за утрошену 
електричну енергију, за првих десет ме-
сеци текуће године, износи 100,5 одсто, 
при чему треба имати у виду да месеч-
не фактуре Електродистрибуције Нови 
Сад чине скоро трећину износа укупно 
фактурисане електричне енергије свих 
седам огранака у саставу Електровојво-
дине. Подаци о реализацији наплате у 
овој години са наплатом у прошлој и 
предходним годинама су тешко упо-
редиви, с обзиром на формирање ЕПС 
Снабдевања и изласком комерцијалних 
купаца на слободно тржиште. Како нам 

од 2015. године следи наставак рефор-
ми ЈП ЕПС и потпуна либерализација 
тржишта електричне енергије, учи-
нићемо све што можемо да наступајуће 
промене дочекамо што спремнији − ис-
тиче Бојан Атлагић, директор ЕД Нови 
Сад.

У складу са једним од приоритетних 
пословних циљева Електропривреде 
Србије, у Електродистрибуцији Нови 
Сад свакодневно се спроводи беском-
промисна, двадесетчетворочасовна 
борба на откривању крађе електричне 
енергије и сузбијању тог вида кримина-
ла. Кумулативни губици за период I-X 
2014. године износe 9,7 одсто и мањи су 
за 0,83 одсто у односу на исти период 
прошле године. Укупни губици у Елек-
тродистрибуцији Нови Сад у 2014. го-
дини, биће сигурно мањи од 10,92 од-
сто, што је планирано оперативним 
планом Електровојводине за Огранак 
Електродистрибуција Нови Сад. 

− Електродистрибуција Нови Сад 
је свих претходних година имала реа-
лизацију инвестиција 100 одсто, а оно 
што се већ сада може закључити је да 

ова година дефинитивно неће бити на 
том нивоу. Узрок томе лежи у чињени-
ци да током прве половине године, због 
кашњења реализације набавки, нис-
мо имали неопходних стратешких ма-
теријала (енергетски трансформатори 
и 20 KV каблови), као и уговоре за из-
вођење електромонтажних радова на 
инвестиционој изградњи електроенер-
гетских објеката − истиче директор Ат-
лагић. 

Када је реч о изградњи прикључака, 
темпо реализације диктирају уплате 
странака, те се директно не може ути-
цати на укупну реализацију до краја го-
дине. Обзиром да за прикључке постоје 
важећи уговори, одзив Електродистри-
буције Нови Сад на уплате странака се 
реализују у предвиђеном року. Што се 
тиче измештања мерних места, у октоб-
ру месецу су ребалансом Плана повећа-
на средства за ову активност па се оче-
кује да ће до краја године реализација 
измештања мерних места бити на ни-
воу од око 90 одсто.

− У претходном периоду унапредили 
смо постојећу стратегију одржавања 
електроенергетских објеката, одржа-
ли тренд обнављања дотрајале опре-
ме, технолошки подмладили елементе 
система, превентивно деловали кроз 
одржавање и благовремено извршили 
неопходне ремонте. Такође, имајући у 
виду директан утицај грања и растиња 
испод и у близини електроенергетских 
објеката на погонску спремност, ин-
тензивно вршимо активности на њихо-
вом орезивању и трајном уклањању. С 
обзиром да су најтежи услови експло-
атације електроенергетског система, а 
уједно и његова провера, предстојећи 
зимски период, предузетим мерама 
створили смо предуслове да електрое-
нергетски систем буде у погонски по-
узданом стању.

На крају, поводом предстојећих бо-
жићних и новогодишњих празни-
ка, свим нашим запосленима желим 
добро здравље, личну и породичну 
срећу и још боље пословне резултате 
у 2015. години − завршава директор 
Атлагић.

А. Ж.
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ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ САД

План успешно реализован
Предузетим мерама створени сви предуслови да електроенергетски систем буде у 
погонски поузданом стању

Бојан Атлагић, директор ЕД “Нови Сад”
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Електровојводина је последњих го-
дина набавила и уградила 68 кома-
да риклозера напонског нивоа 20 

kV. На овај начин цело дистрибутивно 
подручје Електровојводине покривено 
је овим савременим уређајима, чиме се 
омогућују стабилније енергетске при-
лике, бржа локализација квара на мре-
жи и његово ефикасније уклањање.

-То је нова технологија која постаје 
широко распрострањена и чијом 
уградњом на местима где се кварови 
јављају често а нарочито на дугачким 
водовима, постижу одлични резул-
тати. Наиме, приликом квара преки-
дач искључи само део надземне мреже 
погођене кваром, а део који се налази 
испред прекидача, остаје под напоном. 
Помоћу риклозера квар се брже лоци-
ра, смањује се безнапонска пауза и квар 
се тачније дијагностикује. Ако је реч о 
пролазном квару, риклозер се аутомат-
ски укључи, тако да купци готово и не 
осете прекид у напајању. 

На конзуму Погона Жабаљ на из-
лазу из Шајкаша према Мошорину, 
извода ТС 110/20 kV „Жабаљ“, сре-
дином децембра, екипа надземних во-
дова уградила је други по реду рикло-
зер на средњонапонској мрежи. Тиме је 
учињен  још један квалитетан помак у 
унапређењу аутоматизације са могућ-
ношћу даљинског надзора и управљања 
дистрибутивном мрежом у овом делу 
конзума Електровојводине.

Комплетне радове на припреми и за-
мени старог растављача са ручним по-
гоном и постављање риклозера извела 
је екипа за одржавање надземних елек-
троенергетских водова Електродистри-
буције Нови Сад. Риклозер – прекидач 
са заштитом са могућношћу даљинског 
управљања уграђен је на далеководу из-
вода 20 kV ”Вилово” са напајањем из 
ТС 110 kV ”Жабаљ”  огранак према Мо-
шорину. Насеље Мошорин се отприли-
ке налази на средини далековода дугог 
преко 20 километара, па је уградњом 
риклозера омогућено да убудуће не ис-
кључује цео извод 20 kV ”Вилово”  већ 

уколико је квар према Мошорину из-
оловаће се само мање деонице према 
Мошорину, а други део конзума који 
напаја тај далековод остаће у погону.

Локација за уградњу риклозера на 
конзуму Погона Жабаљ, тачније на 
огранку према Мошорину изабрана је 
због дужине далековода, с обзиром на 
то да су критеријуми за постављање 
риклозера даљина до потенцијалног 
места квара и важност објекта који се 
напаја.

-Уградњи риклозера претходила је 
припрема ормара у самој радиони-
ци како би били олакшани радови на 
терену. Изласком на терен, урађена је 
демонтажа старог растављача, затим 
је подигнута нова опрема, нови раста-
вљач, конзоле и прилагођавају се по-
моћне везе, јер су стари и нови рас-
тављач различитог габарита и места 
прикључења. Након прераде и при-
лагођења челично-решеткастог стуба 
за нову опрему на њега је постављен 

нови риклозер и нови ормар у коме 
је смештена опрема за надзор и упра-
вљање. Деветорица радника међу који-
ма бравари, електромонтери, возач – 
руковаоц, учествовало је у реализацији 
замене старог растављача са риклозе-
ром. Очекује се да ће уградња рикло-
зера решити велики број проблема на 
овом конзуму - рекао је Данило Мо-
ићевић, главни инжењер у Сектору за 
експлоатацију, ЕД Нови Сад и наста-
вља да су послови добро урађени и ко-
ординирани по плану и без застоја и 
безбедносних ризика.

Уградњом риклозера са даљинским 
управљањем биће смањене безнапонске 
паузе код купаца који остају без напо-
на, тј. биће побољшан квалитет снабде-
вања купаца електричном енергијом на 
овом конзумном подручју, а диспечери-
ма и електромонтерима биће олакшане 
манипулације, управљање  и извођење 
радова на овој мрежи. 

А. Жи.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОДИЖЕ НИВО ПОГОНСКЕ СПРЕМНОСТИ ЕЕ СИСТЕМА И
СТО
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Сигурније напајањe конзума
Да би обезбедила стабилније енергетске прилике, бржу локализацију квара на 
мрежи и његово ефикасније отклањање Електровојводина је последњих година 
обезбедила 68 риклозера. Екипа електромонтера ЕД Нови Сад поставила риклозер са 
даљинским управљањем на средњенапонској мрежи на конзуму који покрива Погон 
Жабаљ, чиме је омогућена стабилнија енергетска поузданост овог подручја

РЕП
ОРТАЖ

А

Монтирање риклозера на надземној мрежи у Вилову
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине током новембра 

била је добра и није било ограничења у 
испоруци електричне енергије, као ни 
напонских редукција.

У новембру 2014. године хидролош-
ка ситуација била је добра са значај-
но повећаним дотоцима воде за ово 
доба године, тако да су проточне хи-
дроелектране  у већем делу месеца 
радиле повећаним капацитетима. С 
обзиром на то да је настављен тренд 
изузетно повољних показатеља што се 
тиче хидролошке ситуације у доброј 
мери ублажени су озбиљни проблеми 
у производњи електричне енергије у 
термоелектранама где је онемогућено 
добијање довољних количина угља са 
површинских копова који су  попла-
вљени у мају месецу. 

- За једанаест месеци текуће годи-
не, Електровојводина је дистрибутив-
ним купцима испоручила 7.283 GWh 
електричне енергије, што карактерише 
смањење потрошње електричне енер-
гије за 2,97% у односу на претходну го-

дину и смањење за 4,52% од оне пред-
виђене енергетским билансом - указује 
нам Звездан Крунић, шеф Службе за 
планирање и анализу погона у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма, Дирекције за управљање Управе 
Друштва.

Повољне временске прилике у новем-
бру условиле су стабилан рад у дистри-
бутивном систему Електровојводине и 
одсуство значајнијих проблема у њего-
вом функционисању. Укупно гледано 
забележено је мање испада из погона 
појединих његових делова у односу на 
исти период претходне године.

Од регистрованих погонских до-
гађаја, као карактеристичне Крунић 
помиње следеће:

Четвртог новембра у 20,33 сати, де-
ловањем диференцијалне заштите због 
ласице на ЕТ 110/20 kV у ТС 110/20 kV 
„Бела Црква“, дошло је до његовог ис-
пада из погона. Комплетан конзум ТС 
„Бела Црква“ је био без напона 35 ми-
нута. 

Двадесетог новембра у 06,29 сати, 
због пролазног квара на 110 kV са-

бирницама у ТС 110/20 kV „Нови 
Бечеј“, дошло је до испада из по-
гона следећих 110 kV далековода: 
бр.1147 у ТС 110/20 kV „+Кикинда 2“, 
бр.142/3 у ТС 220/110 kV „Зрењанин 
2“ и бр.142/1 у ТС 220/110 kV „Србо-
бран“. Због тога су без напајања оста-
ли купци са конзумног подручја ТС 
110/20 kV „Нови Бечеј“ у трајању од 
11 минута, као и купци са конзум-
ног подручја ТС 110/35/20 kV „Бечеј“ 
(тада у реконструкцији), у трајању од 
15 минута.

Двадесетпетог новембра након дру-
ге фазе реконструкције ТС 110/35/20 
kV „Сремска Митровица 1“, укључени 
су 110 kV далеководи бр. 166/2 и 170/2 
према ТС 400/220/110 kV „Сремска 
Митровица 2“, као и ЕТ бр.2 110/20 kV 
и ЕТ бр.3 110/35 kV.

Неовлашћен приступ дистрибутив-
ној инфраструктури Електровојводи-
не од стране трећих лица као што су 
(крађе, самоукључења и др.) настављен 
је и током новембра месеца. Највећи 
број оваквих активности је био везан 
за оштећење трансформатора 20/0.4 
kV и крађу бакра и уља из њих.

Забележен је и један случај повређи-
вања лица у Новом Саду, приликом 
неовлашћеног уласка у ТС 20/0.4 kV 
„Мијомонт“, која се напаја преко из-
вода 20 kV „Бора Станковић“ из ТС 
110/20/10 kV „Нови Сад 9“.

У новембру 2014. године према ди-
спечерским подацима, дистрибутив-
ним купцима на територији Војводи-
не испоручено је 738 GWh електричне 
енергије, што је за 1,23% више него у 
истом периоду претходне године и ис-
товремено 4% мање од билансом пред-
виђених количина. 

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.347 МW, 
што представља смањење од 1,25 % у 
односу на максималну снагу из новем-
бра предходне године која је износила 
1.364 МW.

Средња дневна температура је била 
8,5 оС, што је за 0,1 оС више од вред-
ности забележене у истом месецу 2013. 
године.

А. Жи.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У НОВЕМБРУ  2014. ГОДИНЕ

Веома стабилан рад система
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Забележена знатно мања потрошња електричне енергије у односу на 2013. годину. 
Настављен тренд изузетно повољне хидролошке ситуације
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Изградња прве мини хидроелек-
тране (МХЕ) из јавног позива 
државе почеће до краја 2015. Бу-

дући да је производња енергије из об-
новљивих извора све важнија и узима 
све више маха у свету, потенцијале у 
Србији треба искористити. 

Изградњом МХЕ би, осим произ-
водње струје, били остварени и дру-
ги позитивни ефекти међу којима су и 
очување животне средине, као и већа 
проточност воде у систему и њен већи 
квалитет .

У Србији је, међутим, застарео ка-
тастар МХЕ који се према оценама 
стручњака мора мењати, а од инвести-
тора се тражи и да испуне критеријум 
који се односи на утицај животне сре-
дине.

Енергетски потенцијал водотокова 
и локације за изградњу малих хидрое-
лектрана утврђене Катастром у Србији 
из 1987. године чине 856 локација. У 
протекле две године држава је инвес-
титорима понудила 450 локација за из-
градњу МХЕ.  Министарство енергети-
ке Србије објавило је 19. фебруара јавни 
позив за доделу сагласности и енергет-
ских дозвола за изградњу МХЕ на 317 
локација у Србији, а тендер је затворен 
5. априла ове године. Ако се искористи 
потенцијал на свих 317 места, биће из-
грађене МХЕ укупне снаге 110 мегавата 
(МW) које би требало да производе 400 
гигават (GW) сати електричне енергије 
годишње.

Потенцијал малих водотокова, на 
којима се могу градити МХЕ, изно-
си око 0,4 милиона тона еквивалента 
нафте или 3% од укупног потенцијала 
обновљивих извора у Србији.

Електропривреда Србије планира и 
нове инвестиције у обновљиве изворе 
енергије, пре свега у мале ХЕ и хидро-
електране. У 2015. години очекују се и 
три тендера за грађевинске радове, по-
четак грађевинских радова у пролеће 
2016. године и завршетак изградње до 
краја 2017. године.

Кредитом је обухваћена ревитализа-
ција 15 малих ХЕ у власништву ЕПС, 
као и изградња две нове мале ХЕ на 

постојећим водопривредним објекти-
ма а укупна вредност пројеката се про-
цењује на 32,3 милиона евра.

ХИДрОЕнЕрГЕТСкИ 
ПОТЕнцИјАлИ у вОјвОДИнИ
Енергетски потенцијал водотокова 

и локације за изградњу малих хидрое-
лектрана утврђене Катастром у Војво-
дини из 1989. године обрађено је 13 ло-
кација. Водни потенцијал у Војводини 
нуди могућност за производњу тзв. зе-
лених киловата, што је потврдила сту-
дија „Хидроенергетски потенцијали 
на Хидросистему Дунав – Тиса - Ду-
нав и реке Тисе“, коју је финансирало 
Јавно водопривредно предузеће „Воде 
Војводине“, а урадили стручњаци Фа-
култета техничких наука у Новом Саду. 
Изградњом мини хидроелектрана у 
Војводини укупни потенцијал би изно-
сио 22 MW.

Студија указује на локације на Хс ДТД 
где би се могле изградити МХЕ - Нови 
Сад, Бечеј, Кајтасово, за које су још по-
ловином осамдесетих година прошлог 
века урађени идејни пројекти, али и у 
Бездану, Врбасу, Богојеву, Томашевцу, 

Опову, Стајићеву, Итебеју, Клеку и бра-
ни на Тиси, јер је њен потенцијал изу-
зетно значајан. У овим погонима могло 
би се годишње произвести око 110 ми-
лиона киловат часова електричне енер-
гије, што би значајно повећало произ-
водњу ЕЕ из МХЕ у Србији. Сада се у  3 
МХЕ годишње произведе око 150 мили-
она киловат часова годишње.

Иако је тешко рећи када би ови по-
тенцијали могли бити искоришћени, 
јер је пре тога неопходно урадити низ 
послова у грађевинском смислу, ови по-
гони могли бити изграђени за око го-
дину дана. Што се тиче цене киловата 
произведеног у МХЕ на Хс ДТД, про-
цењује се да би најисплативији киловат 
био произведен у Новом Саду, јер би 
коштао око 3,6 евроценти, а најскупљи 
на црпној станици у Бечеју, око 7,5 ев-
роценти по киловату.

Интересената за улагање у изградњу 
МХЕ на овом хидросистему има, a ин-
веститорима je омогућено да 12 година 
имају статус повлашћеног произвођача 
електричне енергије, што стимулативно 
утиче на потенцијалне улагаче. 

А. Жи.

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ У СРБИЈИ И
СТО

Р
И

ЈАТ

Прва МХЕ до краја 2015.
У Србији изградња мини хидроелектрана добија замах, а како истичу у ресорном 
министарству неколико локација је у завршној фази исходовања дозвола и очекује 
се почетак радова са новом грађевинском сезоном, а до краја следеће  године могу се 
очекивати и први киловат - сати из ових електрана
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Изградња мини хидроелектрана добија у замаху
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У раду су приказана искуства 
која су стечена вишегодишњим 
унапређењем регулације напона 

у дистрибутивној мрежи ЕД Сомбор: 
класичне регулације напона која се за-
снива на аутоматским регулаторима на-
пона (ARN), оптималне регулацији на-
пона интегрисане у DMS и унапређене 
регулације напона интегрисане у DMS – 
URN приказане у раду (Advanced Voltage 
Control Integrated in DMS, Electrical 
Power and Energy Systems, 2012). При-
том, URN се заснива на временској и 
просторној декомпозицији проблема 
регулације напона и критеријуму штете 
коју потрошачи трпе услед одступања 
напона од оптималних вредности и ре-
ализована је на два начина, као:

− Централизована URN – резулта-
ти прорачуна се путем SCADA систе-
ма, континуално, директно примењују 
у дистрибутивној мрежи (нпр. кори-
гују се позиције регулационог отцепа 
на регулационим трансформаторима 
с регулацијом под оптерећењем). Цен-
трализована регулација напона је ре-
ализована 2008. године и могућности 
њене примене су приказани у раду Ре-
гулација напона дистрибутивних мре-
жа интегрисана у DMS, JUKO CIRED, 
2008. 

− Локална URN – резултати прора-
чуна се путем SCADA система, перио-
дично примењују, тако што се мењају 
параметри закона регулације (кориго-

вана карактеристика закона регулације 
се путем PLC алгоритма, који је импле-
ментиран у даљинској станици, при-
мењује све до њене следеће промене). 
Локална регулација напона је реализо-
вана 2010. године и могућности њене 
примене су приказане у раду „Софтвер 
за регулацију напона смештен у даљин-
ску станицу“, VII JUKO CIRED, 2010.

У оба случаја ARN је искључен из ре-
гулационог круга. 

Предности URN и резултати експе-
римената који су урађени у рано про-
леће 2010. године приказани су у раду 
„Комбинована централизована и ло-
кална регулација напона дистрибутив-
них мрежа“, VII JUKO CIRED, 2010. У 
наведеним радовима URN је реализо-
вана тако што се карактеристика зако-

на регулације мењала на нивоу дана. У 
овом раду је први пут квантификован 
квалитет напона дистрибутивне мре-
же који може да се постигне ако се URN 
реализује променом параметара зако-
на регулације на ниво једног сата, дана, 
недеље и сезоне. Експерименти су реа-
лизовани у дужем временском периоду 
– пролеће, лето и јесен 2012. године. Ве-
рификација URN извршена је на делу 
СН дистрибутивне мреже ЕД „Сомбор“ 
која се снабдева електричном енергијом 
са трансформатора 1 у ТС 110/20 kV 
„Сомбор 2“.

У табели  је приказан квалитет резул-
тата локалне и централизоване URN на 
НН сабирницама, у RTBS са дубинским 
мерењима. 

У раду је практично верификовано 
да се применом унапређене регулације 
напона интегрисане у DMS (URN) могу 
не само превазићи проблеми примене 
класичне регулације напона већ и зна-
чајно повећати ефикасност регулације 
напона и квалитет испоручене елек-
тричне енергије. Притом јасно је на-
значено да код примене локане URN 
највећи утицај и значај има плани-
рање криве закона регулације, односно 
с којим параметрима је локална URN 
подешена.

А. Ж.

ПРИМЕНА УНАПРЕЂЕНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА У РЕАЛНОЈ ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ
СТ
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Рад директора ЕД Сомбор др Зорана Симендића, у сарадњи са Гораном Швендом, 
са ФТН-а, Владимиром Стрезоским из фирме Schneider Electric и Дариом Ђанићем, 
презентован на 9. саветовању CIRED 2014.

Могуће повећати квалитет 
енергије 

Др Зоран Симендић на 9. саветоваљу CIRED 2014.

Квалитет напона НН сабирница
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Родољуб Симић рођен је у Новом 
Саду 1986. године где је завршио 
основну и средњу електротех-

ничку школу „Михајло Пупин“. Поро-
дична традиција се наставила, па се и 
Родољуб по угледу на свог оца и стри-
ца запослио у Електровојводини 2007. 
године, где је провео одређено време у 
више организационих целина и тиме 
стекао вредно искуство за обављање 
најразличитијих послова, што се у прак-
си показало веома драгоценим. Тренут-
но је на позицији „Водећи електромон-
тер 1“ у Одељењу водова.

Надлежност Електродистрибуције 
Нови Сад обухвата велику површину 
конзума: град Нови Сад, девет суседних 
општина, 63 насељена места са погони-
ма у Бачкој Паланци, Бечеју и Жабљу, 
а о квалитетном одржавању око 5900 
километара мреже  и преко  2700 тра-
фостаница различитих напонских ни-
воа брине и Родољуб Симић заједно са 
својим  колегама монтерима  који ула-
жу велики напор како би се обезбеди-
лo стабилно снабдевање електричном 
енергијом за 285 хиљада купаца.

- Посао којим се бавим је одговоран, 
опасан, захтеван, физички напоран 
и веома битан у систему електросна-
бдевања. Као електромонтер у Одсеку 
надземних водова учествујем у посло-
вима на замени дотрајалих стубова и 
проводника, ремонтујем и замењујем 
растављаче на мрежи, учествујем у ре-
конструкцији трафореона, испити-
вању отпорности радног и заштитног 
уземљења, обављању ревизије ниско-
напонске и средњенапонске мреже, от-
клањању хаварија на надземној мрежи 
и трансформаторима. Такође имајући у 
виду да је посао електромонтера мреже 
и постројења високо ризичан, посебну 
пажњу посвећујемо примени пропи-
саних мера безбедности и заштити на 
раду. Значајна искуства и знање које сам 
стекао на терену помажу ми као преда-
вачу монтерима који се обучавају у хо-
телу Норцев, јер од прошлогодишњег 
циклуса предајем новим електромон-

терима практичну обуку о безбедном 
раду - каже нам Родољуб Симић и обја-
шњава како се одвија један његов дан.

- По доласку на посао добијем рад-
ни налог од пословође, обавештавам 
диспечера да ће се налог урадити и от-
почињем са припремама за његово из-
вршавање. Позиција ми је таква да сам 
организатор посла на терену, тако да 
упознајем остатак екипе са конкрет-
ним задацима које треба да обавимо, 
припремамо материјал и све што је по-
требно за решавање проблема или ква-
ра. Манипулација, односно искључење 
електричне енергије електренергет-
ског објекта мора строго да се поштује, 
након чега спроводимо мeре зашти-
те и безбедности на раду што укљу-
чује уземљење објекта, постављање 
саобраћајних знакова и по потреби 
регулишемо саобраћај. Када смо обез-
бедили место рада, почињемо са по-
слом на надземној мрежи, попут заме-
не дотрајалих стубова, реконструкције 
НН мреже у насељима или обављамо 
ремонте растављача на ВН мрежи. Оно 

о чему водим рачуна је да урадимо ове 
одговорне и сложене послове безбедно, 
али и веома брзо и успешно - описује 
свој типичан радни дан Родољуб.

 - Без обзира на временске неприли-
ке и комплексност посла, у овој екипи 
влада пријатељства, а на терену профе-
сионалност што је предуслов за пости-
зање добрих резултата - описује своју 
екипу Родољуб и прича како су недавно 
лавину колегијалности покренули вео-
ма лоши временски услови у источној 
Србији који су направили незапамће-
не проблеме на електродистрибутивној 
мрежи.

Захваљујући знању и искуству, хра-
брости и физичкој спремности, Ро-
дољуб Симић је био један од чланова 
монтерске екипе који се борио са леде-
ном стихијом, како би се купцима обез-
бедило брзо и безбедно напајање елек-
тричном енергијом. Тиме је исказао 
своју хуманост, личну преданост послу 
и доказао да су људи  највећа вредност 
наше компаније.

А.Жи.

 

РОДОЉУБ СИМИЋ, ВОДЕЋИ ЕЛЕКТРОМОНТЕР 1, СЕКТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ЕД НОВИ САД

Веома лоши временски услови у источној Србији направили cy незапамћене проблеме на 
електродистрибутивној мрежи. У невољи су се истакли посебни људи који су несебично 
помагали да се кварови што пре отклоне, а изузетан допринос у овој тешкој ситуацији дао 
је и Родољуб Симић запослен у Електродистрибуцији Нови Сад

Стручан, хуман и храбар

Родољуб Симић, водећи електромонтер 1, ЕД “Нови Сад”
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нЕ крШкО: рЕкОрДнА ГОДИнА
Пословна година за Нуклеарну елек-

трану Кршко завршава изузетно успеш-
но као година вишкова у производњи, 
закључено је на традиционалном 
окупљању новинара у електрани. Ова 
Нуклеарна електрана је до данас произ-
вела 5,66 милијарди kWh, а уз стабилан 
рад до краја године свакако постоји мо-
гућност да премаши 6 милијарда kWh 
електричне енергије, чиме ће остварити 
рекордну годишњу производњу у исто-
рији. Веома важна била је и недавна од-
лука власника о продужењу погонског 
века НЕК-а до краја 2043. године, што 
се схвата као плод добре сарадње и муд-
рих стратешких одлука на свим нивои-
ма тела управљања НЕК-ом. 

рОСАТОМ ГрАДИ рЕАкТОрЕ у 
ИнДИјИ
Руска државна фирма „Росатом“ сао-

пштила је да ће испоручити 12 нуклеар-
них реактора Индији у наредних 20 го-
дина, у складу са споразумом о јачању 
нуклеарне сарадње две земље, који је 
склопљен на самиту у Њу Делхију. Реак-
тор од 1.000 мегавата већ је оперативан 
у нуклеарној централи Куданкула, коју 
је изградила Русија у индијској провин-
цији Тамил Наду, а други ће бити акти-
виран 2015. године. Индијски званич-
ници кажу да ће укупно шест реактора 
бити направљено у Куданкуламу, а до-
датних шест на локацији која још није 
одређена.

МАкЕДОнИјА: ХЕ у 
нАцИОнАлнОМ ПАрку?
Због планиране изградње две хидро-

електране у македонском национал-
ном парку Маврово, група стручњака 
покренула је поступак против Македо-
није. Према одлуци комитета Бернске 
конвенције, која је 2. децембра донета 
у Стразбуру, планирано је да поменути 
тим стручњака у 2015. години на лицу 
места изврши процену планиране из-
градње хидроелектрана, као и да испита 

да ли се тим пројектима крши Бернска 
конвенција о очувању европске дивље 
флоре и фауне.

Све до решавања ове ситуације пла-
нирана градња хидроелектрана биће 
стопирана, а најновија одлука предста-
вља прекретницу у кампањи „Спаси-
те плаво срце Европе“ коју је покрену-
ло неколико европских организација 
за заштиту животне средине, с циљем 
очувања балканских река од деструк-
тивних програма лобија задуженог за 
градњу хидроелектрана.

кОнвЕрТОвАнО 40% СОлАрнЕ 
ЕнЕрГИјЕ у ЕлЕкТрИЧну
Аустралијски научници су први на 

свету успели да у електричну енергију 
конвертују рекордних 40 процената 
сунчеве светлости сакупљене соларним 
плочама чиме су поставили апсолутни 
рекорд на овом пољу. Истраживање је 
обављено у Сиднеју, а резултате су по-
тврдили и независни истраживачки ти-
мови из Сједињених Држава.

- Ово је највећа стопа сунчеве свет-
лости која је икада преточена у елек-
тричну енергију - изјавио је Мартин 

Грин, директор аустралијског центра за 
развијање и испитивање соларних ће-
лија.

Овај напредак постигнут је ко-
ришћењем ручно израђеног пропус-
ног оптичког филтера, који је сакупљао 
сунчеву енергију која се иначе просипа. 
Филтер функционише тако што одра-
жава одређене таласне дужине, док ис-
товремено емитује остале.

ЕлЕкТрАнА нА МОрСкЕ СТрујЕ
Алстом, заједно са GDF Suez, је 

изабран од стране премијера Фран-
цуске да опреме електрану на морс-
ке струје, као пилот пројекат у Raz 
Blanchard, западно од Котентина у 
Француској. Четири Oceade 18 - 1.4МW 
турбине, као и Алстомов електрични 
подводни HUB 2 ће бити инсталиран 
на овом месту са снажном подводном 
струјом. Са 5,6 МW у укупним капаци-
тетом, турбине ће бити у могућности 
да напајају 5.000 домаћинстава. Проје-
кат треба да почне у 2017. и очекује се 
да турбине раде на период од 20 годи-
на.

Приредила: М. Ј.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ЕНЕРГЕТИКЕ

Резултати пословања у Нуклеарној електрани Кршко изузетно повољни. Руски 
„Росатом“ планира испоруку 12 нуклеарних реактора Индији. Група македонских 
стручњака покушава да спречи изградњу хидроелектране у националном парку 
Маврово. Аустралијски научници успели да конвертују рекордну количину соларне 
енергије у електричну док се у Француској опрема електрана на морске струје

Свођење рачуна
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Квалитетно и поуздано функци-
онисање електродистрибутив-
не мреже захтева сталне анали-

зе рада електроенергетских објеката и 
планирање оптималног развоја. 

Електровојводина због све већих за-
хтева за квалитетном испоруком елек-
тричне енергије мора имати велику по-
узданост својих електроенергетских 
објеката. Надземна средњонапонска, 
али и нисконапонска мрежа изложе-
на је неповољном утицају засада и рас-
тиња, нелегално изграђеним објекати-
ма, атмосферским неприликама и удару 
ветра на које се најчешће може веома 
мало или не може уопште утицати, па 
се поузданост надземних водова значај-
но смањује и они постају предмет по-
себног надзора током експлоатације. 
Такође на поузданост надземних водо-
ва, током испоруке електричне енергије 
утичу испади из погона услед разних 
хаваријских стања. Из свих тих разлога 
Електровојводина је принуђена да анга-
жује техничке екипе које врше микро-

локализацију квара идући трасом дале-
ковода и визуелно тражећи оштећење 
на изолацији или прекид проводника. 
Много лакше би било да се из вазду-
ха, непосредно изнад вода сними стање 
вода. Овај начин приступа би значајно 
скратио време потребно за микролока-
лизацију квара. 

-Електровојводина има у плану да 
реализује аерофото снимање надзем-
них водова беспилотном летелицом: 
квадрокоптером, октокоптером, једри-
лицом на моторни погон, која помоћу 
GPS навигације аутономно путује по-
ред проводника  и изолатора снимајући 
критичне тачке на мрежи. Камером се 
снима надземни вод, снимак долази до 
корисника (монтера), затим корисник 
уочава квар или стање надземног вода 
и одмах упућује дежурне екипе за от-
клањање квара на место квара, које у 
најкраћем могућем року исти отклањају 
– истиче директор Зима. 

За коришћење беспилотних летелица 
и извођење аерофото снимања потреб-

но је поседовати летелицу или је изнај-
мити, направити типске планове лета, 
добити сагласност и дозволе за прелет 
од надлежних институција за дистрибу-
тивно подручје. Користи се најсавреме-
нија опрема како би аерофото снимање 
било аутоматизовано, а софтверски де-
лови опреме летелице су припремљени 
тако да се лако параметри из лета могу 
у њих убацити.

Досад су на нивоу Електровојводине 
одржане две презентације ових савре-
мених уређаја, које су наши стручњаци, 
који су присуствавали презентацији, 
оценили као корисне за одржавање-
нмреже.   

-Пробни снимак надземних водо-
ва обављен је у марту 2014. године, 
на конзуму ЕД Нови Сад, на коме су 
снимљене критичне тачке око главе 
стуба и јасно видљив снимак изола-
тора. У плану су два начина употре-
бе летилица и то за редовну реви-
зију трасе и уочавање потенцијалних 
предхаваријских стања, а то су при-
сутсво растиња, оштећење изолато-
ра и струјних мостова као и употреба 
за детекцију места квара на далеко-
воду. Обе функције захтевају раније 
снимљен и предефинисан пролазак 
изнад далековода са кружењем око 
стуба, а све у циљу што ефикасније 
микролокализације. На тај начин 
постижемо да једна дежурна екипа 
у реалном времену може изврши-
ти инспекцијски преглед далеково-
да. Преглед би се обављао из возила, 
посматрајући монитор на коме би се 
приказале видео и појединачне слике 
које емитује опрема летелице – објас-
нио је Данило Моићевић, главни ин-
жењер у Сектору за експлоатацију, 
ЕД Нови Сад, који је био ангажован 
на пробном снимању. 

Овакав пројекат је још увек у припре-
ми, а био би значајан корак ка савреме-
ном приступу у одржавању електрое-
нергетских објеката. 

А. Жи.

АЕРОФОТО СНИМАЊЕ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

У плану је развој метода и пратеће опреме да се квадрокоптером пошаље специјализована 
опрема изнад и поред проводника надземног вода који ће из непосредне близине 
извршити снимање стања проводника и изолације. Камером се снима надземни вод, снимак 
долази у диспечерски центар, диспечер уочава квар и упућује дежурне екипе на место 
квара, каже Павел Зима, директор Дирекције за управљање Електровојводине

Брже до локализације квара

Камера за снимање квара на надземном воду
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Усвајањем Закона о раду крајем 
јула ове године, створени су усло-
ви за потписивање новог  Колек-

тивног уговора, па је Синдикат ЕПС-а  
упутио иницијативу за покретање пре-
говора са пословодством Електропри-
вреде Србије, што је и усвојено 24. но-
вембра. 

– Преговарамо са Министарством ру-
дарства и енергетике, Министарством 
рада, запошљавања и социјалне поли-
тике и представницима Министарства 
финансија. Како би процес преговора за 
Посебан колективни уговор био завр-
шен у што краћем року, паралелно теку 
разговори и са пословодством Елек-
тропривреде Србије, што до сада није 
била пракса. Одржали смо неколико са-
станака и елементе новог Колективног 
уговора ускладили са Законом о раду у 
деловима где се то не коси са интереси-
ма наших запослених  и за сада могу да 
кажем да смо задовољни постигнутим. 
Искрено се надамо да ћемо Колективни 
уговор за запослене у нашем Привред-
ном друштву са  пословодством потпи-
сати до 29. јануара наредне године, када 
је и дат рок и верујем да ћемо задржа-
ти већину одредби важећег Колекти-
вног уговора, а да ће измењене ставке 
само побољашати квалитет новог акта 
– каже Плавшић.

У Синдикалној организацији Елек-
тровојводине истичу и да су током чи-
таве године улагали напоре да се по-
бољша безбедност и заштита на раду 
запослених. Ту се истиче изузетна са-
радња са пословодством Електровојво-
дине јер се заштитна опрема добија на 
време и по квалитету који гарантује 
безбедност, а уз технику којом Друштво 
располаже налазимо се у врху система 
ЕПС-а. 

– То су управо показале екипе елек-
тромонтера које су седам дана провеле 
у југоистичној Србији у Општини Кња-

жевац у испомоћи тамошњем станов-
ништву и колегама. Беспрекорна орга-
низација али и адекватна опремљеност 
и  обученост радника резултирала је за-
вршетком радова у рекордном року и 
без иједне повреде – подсећа Плавшић.

А када говоримо о хуманости, не 
можемо заборавити несебичну помоћ 
која је у људству и материјалним сред-
ствима из Електровојводине упућена 
поплављеним подручјима након еле-
ментарне непогоде која нас је задесила 
у мају. У организацији Синдиката Елек-
тровојводине, „Секције за спортски 
риболов и екологију“ организована је 
акција ‚‘Хуманост на делу‘‘ да би помо-
гли становништву села Јамена у сани-
рању последица поплаве. У Синдикату 
Друштва тврде да су сви угрожени рад-
ници ЕПС-а у поплавњеним деловима 
земље били збринути ма где се нала-
зили у том тренутку. Поред ванредних 
околности које су диктирале динамику 
посла у Друштву, Синдикална органи-

зација Електровојводине омогућава-
ла је запосленима да редовно користе 
средства из Фонда солидарности. По-
даци говоре да су сви захтеви радни-
ка услишени рачунајући и два случаја 
за која су одобрена већа средства за 
лечење и због тога су молбе биле про-
слеђене синдикату ЕПС-а. Поред тога 
запосленима је пружена могућност за 
превенцију, рехабилитацију и рекре-
ацију према строго утврђеним крите-
ријумима што је искористило око 15% 
запослених. Одржане су и спортске 
манифестације као што су „Раднич-
ке спортске игре Електровојводине“ у 
Новом Саду и „Игре дистрибутера“  у 
Кладову.

У току је активно учешће у разго-
ворима у вези са реструктурирањем 
Електропривреде Србије, где ће, тврде 
у Синдикалној организацији Електро-
војводине, као и до сада на првом месту 
бити остварење права радника.

М. Ј.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВ

Прилагођавање променама
Све активности које је Синдикална организација Електровојводине  спроводила 
ове године могу се оценити позитивно. Предстоји потписивање новог Колективног 
уговора са пословодством Друштва а крај 2014. године значи и оцењивање 
резултата учешћа у  хуманитарним акцијама, безбедности и заштити на раду, 
коришћења Фонда солидарности али и у постигнутим успесима у спортским 
активностима запослених у Електровојводини, каже Владимир Плавшић, 
председник СО

Владимир Плавшић, председник Синдикалне организације Електровојводине
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Новогодишње прославе и дух 
празника нешто су укорење-
но дубоко у нама и увек доносе 

нешто, лепо и весело. Нова година је дан 
када по соларним и сличним календа-
рима, почиње следећи календарски, да-
тумски, циклус, односно то је први дан 
у следећој години. Од старе године увек 
се опраштамо уз магично зимско доба, 
а та посебна околност нам доноси и по-
себна очекивања, друштвена окупљања 
и магични дух – у нама и око нас.

Ако желите да имате заиста савршене 
празнике, потребно је да: украсите ваш 
дом како би се дух празника осетио у 
вашем дому, испланирајте где ћете про-
вести најлуђу ноћ која би свакако тре-
бала да буде нешто посебно, сакупите се 
са пријатељима које дуго нисте видели, 
побрините се да за своје најмилије про-
нађете неки поклончић, и на крају старе 
године донесете одлуке о томе шта ћете 
променити у животу.

Кићење јелке је општехришћански 
обичај. Јелка се кити у сусрет Божићу, а 
испод ње су дарови и управо та радост 
треба да обрадује децу.

Божић је највећи и најрадоснији 
хришћански празник. Прослава Бо-
жића, празнује се као успомена на дан 
рођења Исуса Христа, а како је то праз-
ник рађања новог живота, требало би 
да буде у знаку окупљања породице, 
праштања, мира и духовности.

Зато божићно празновање почиње-
мо поздравом: Мир Божји, Христос се 
роди. Те радосне дане празника рођења 
Исуса Христа, славимо три дана, свака 
породица према својим могућностима, 
настојећи да буде што свечаније и ра-
досније..

Прослави Божића претходи Бадњи 
дан. Назив је добио по томе јер се тог 
дана сече бадњак и уноси у кућу. На сам 
Бадњи дан устаје се рано, жене праве 
божићни ручак, спремају дом и немрсну 
храну за вечеру, будући да се на Бадњи 

дан пости. Бадње вече, практично спаја 
Бадњи дан и Божић. Увече, када падне 
мрак, отац породице уноси бадњак, чес-
тита укућанима, и ставља га поред пећи 
или шпорета, а уз бадњак уноси и сла-
му која се расипа по целој кући и која 
симболизује Исусово рођење у штали. 
Затим једни другима честитају Бадње 

вече и следи посна вечера, а након ве-
чере одлази се на литургију, на којој се 
дочекује Божић. Са овим даном већ по-
чиње Божићно славље.

Божићни празник је празник опти-
мизма и среће. Украшен је најлепшим 
верским обичајима.

Првог дана Божића у кућу улази по-
ложајник, чија је дужност да пожели 
срећу, здравље и напредак домаћино-
вом дому.

На свечаној трпези најважнија је 
чесница, погача умешена од пшенич-
ног брашна без квасца у коју се ста-
вља новчић и која се ломи на онолико 
делова колико има укућана. Један од 
њих добија новчић из чеснице што по 
народном веровању значи да ће бити 
срећан целе године. Свечани богати ру-
чак окупља целу породицу, с обзиром 
на то да је у народу Божић  првенстве-
но празник породице и породичног до-
маћинства.

Божић се празнује деценијама и си-
гурно је да су ново време и савремени 
услови живота сузили многе древне бо-
жићне обичаје, али и даље су то дани 
даривања, свечаног расположења, вре-
ме када је ова светковина окренута 
дому и породици.

А. Жи.

ВРЕМЕ НАЈРАДОСНИЈИХ ПРАЗНИКА У ГОДИНИ

Време од неколико недеља око Божића чини најлепшим и најсвечанијим периодом у целој 
календарској години. Осим што доноси велику радост, новогодишњи и божићни празници 
увек су прилика да праштамо, проведемо их у слози и љубави и окупимо породицу

Божић, празник љубави, мира и 
праштања

l Занимљиви божићни обичаји у другим Земљам

У Венецуели се на Света три краља деца буде и виде да недостаје слама коју су 
оставили поред кревета ноћ пре, а на њеном месту су поклони. Они верују да су те 
поклоне оставили мудраци, а ако имају црну мрљу на образу,то значи да их је један 
од мудраца, пољубио док су спавали.

У Аустралији и земљама истог поднебља Божић се слави усред лета због временске 
разлике између полулопти.

У Финској се Деда Божићњак назива Јоулупуки што преведено са финског значи 
„божићна коза“. Име му вероватно долази од старе традиције кад су се људи 
одевали у козју кожу и кружили кућама једући остатке од божићних јела.

А. Жи.
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Младена Петрић, дипл. психолог, 
шеф Службе за планирање и анализу 
људских ресурса:

 - Прослава којој се радујем десиће се 
још у старој години, јер се спремам за 
новогодишњу прославу са колегама из 
фирме у ресторану „Романов” крајем 
децембра. Искрено се надам да ће се у 
том стилу наставити и даље. Мени је 
ова година била тешка и поучна и зато 
се радујем што одлази. Све предстојеће 
празнике провешћу са породицом и пот-
рудићу се да заједничко време лепо ос-
мислимо. Сигурно ћу више боравити на 
свежем ваздуху и мислићу позитивно.

Ивана Мирковић Чувардић, виши 
сарадник у Служби за обуку кадрова:

 - Ове године празнике ћу провести 
баш како највише волим. Породичну 
срећу и мир, посебне тренутке задо-
вољства и позитивног расположења, су-
пруг и ја употпунићемо поклонима за 
децу. Искористићемо празнике да не-

где заједно отпутујемо и дружимо се са 
пријатељима.

Јована Свилокос, дипл. инг - М.Сц, 
виши сарадник у Служби за безбед-
ност и здравље на раду:

- Обичаје највећег хришћанског праз-
ника ове године провешћу у кругу својих 
најдражих уз богату трпезу и лепо рас-
положење. Најважније ми је да будем 
окружена људима који ме воле и које ја 
волим. 

Радивоје Кнежевић, виши сарадник 
у Служби за обуку кадрова:

-Новогодишњу ноћ планирам да про-
ведем у друштву пријатеља, у неком од 
ресторана који одишу пријатном атмос-
фером. Бадњи дан и Божић ћу провести 
традиционално, како наши обичаји и 
налажу, у кругу својих најмилијих, у то-
плини дома. За време или после празни-
ка, уколико временске прилике дозволе, 
трудићу се да посетим и неко од наших 
скијалишта. Електровојводини и коле-

гама желим срећну и успешну 2015. го-
дину.

Ненад Башић, комерцијалиста у 
Служби за јавне набавке, ЕД Нови Сад:

 - Нешто раније, 26. децембра, Нову 
годину ћу прославити са колегама у рес-
торану „Рибарац”, где ће владати права 
претпразнична атмосфера. Сам дочек је 
резервисан за пријатеље са којима је до-
бар провод увек сјајан, док ћу Божић као 
и сваке године провести са породицом.

Максим Боројевић, благајник, Сек-
тор за економско – финансијске посло-
ве, ЕД Нови Сад:

- Празнично славље ове године по-
чиње са колегама у ресторану Рибарц 26. 
децембра. Све популарнија дневна ва-
ријанта дочека Нове године неће проћи 
без мене, јер планирам да лепо време ис-
користим у неком од кафића, а вечерњу 
варијанту прославићу са друштвом у јед-
ном од познатих новосадских клубова.

А. Жи.

ПИТАЛИ СМО ЗАПОСЛЕНЕ kAkO ЋЕ ОБЕЛЕЖИТИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ

У кругу породице најлепше
Време је најрадоснијих празника у години. Као и сваке године у ово време, 
предновогодишња еуфорија је већ увелико почела. Нова година и Божић су дани 
даривања, свечаног расположења и окупљања породице и пријатеља. Питали смо 
запослене како ће обележити предстојеће празнике?

Радивоје Кнежевић Максим Боројевић Ненад Башић

Младена Петрић Ивана Мирковић Чувардић Јована Свилокос
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Планиране активности које су ис-
пуњавале сваки претходни ме-
сец, допуњаване су у два наврата 

хуманитарним акцијама које је Гран-
ска организација пензионисаних рад-
ника Друштва предузимала због при-
родних непогода које су нас задесиле 
у мају. Председница удружења пензио-
нера Електровојводине, Косана Марков 
каже да је то била најшира акција која је 
по ко зна који пут повезала све подруж-
нице и у којој је учествовало целокупно 
чланство.

– Како су наше године спутавале да се 
и физички ангажујемо у раду на тере-
ну у поплављеним подручјима, одлучи-
ли смо да прикупимо новац и упутимо 
онима којима је најпотребнији, за обно-
ву Јамене и корисницима Дома за ста-
ра лица у Обреновцу. Поред тога у току 
је стална акција прикупљања половне 
гардеробе за пацијенте Болнице за ду-
шевно оболела лица у Чуругу као и при-
према пакета одеће за децу која немају 
породицу и већину времена проводе на 
улици  – објашљава госпођа Марков. 

Поред тога у ситуацији опште отуђе-
ности и скромних примања, Гранска ор-
ганизација се намеће као потпора у су-
очавању са свакодневним проблемима, 
који су често последица слабијег здрав-
ственог стања пензионера. 

 - У оваквим случајевима свест о 
постојању нашег удружења добија на 
значају а ми то оправдавамо још јед-
ном акцијом коју смо назвали „пакет 
пажње“. Намењен је колегама старијим 
од 75 година и нема социјални карак-
тер, већ само носи поруку да нису сами. 
Ово се пре свега односи на оне који не 
уживају туђу негу и помоћ и који су чес-
то препуштени сами себи – тврди Коса-
на Марков и објашњава да би средства 
намењена за ову акцију била усмере-
на на јачање Фонда за партиципацију 
трошкова лечења и операције катарак-
те, јер је процењено да баш од ове очне 
болести пати велики број чланства по-
менуте старости.

Стим у вези, Комисија за здравство ће 
до краја године обићи све тешко оболе-

ле и непокретне пензионисане радни-
ке како би им пренели најлепше жеље у 
наступајућој години, а ми вам преноси-
мо део поруке која ће им том приликом 
бити упућена у име Гранске организа-
ције пензионисаних радника Друштва:

- Година која је протекла, није се ис-
писала из наших  живота. Напротив, 
довела нас је до Нове 2015. с поруком, 
да је она била наша и да све што смо од 
ње узели, улази у наш животни принос.  
Можда нам није нудила много тога, 
можда су и  њој ускраћене неке важне 
ствари, али хвала јој што нам је сачува-
ла животну енергију и веру, да ће вре-
ме које је пред нама моћи да препозна 
срећније путеве који су нам у протеклој 
години из неког разлога били недоступ-
ни.

Зато, уз најлепше жеље, да Вас слу-
жи здравље и стрпљење, закорачите 
у Нову годину. Немојте се освртати за 
оним што вам је промакло, јер наше 
време има убрзанији ход и зато се пос-

ветите сваком новом дану. Дарујте га 
себи и особама које су вам драге, јер 
ћете  продужити  трајање  и тиме, што 
ћете све што је лепо слагати у своје и 
њихово сећање, у коме се време друга-
чије креће. И немојте престати да сања-
те. Снови су делотворни и када су на-
изглед мање остварљиви, јер живот је 
чудо, покреће снове, а снови обавезују 
живот да траје.

Ми, твоји пријатељи у Гранској ор-
ганизацији смо ту да те уверимо да ти 
је наше пријатељство на располагању 
увек и када ти је потребно охрабрење 
пред животним испитима и када ти не-
достаје  снаге да обновиш снове – пору-
чују свом чланству колеге пензионери.

У Клубу пензионера Електровојводи-
не је окићена јелка и ту радо дочекују 
оне који долазе да се друже или размене 
речи пажње упућене драгим пријатељи-
ма. 

М. Ј.

СВИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА ЕВ ЗАВРШЕНИ

У Клубу пензионера Гранске организације је увек активно

Пензионисани радници Електровојводине ове године организовали хуманитарне 
акције, осмислили маштовиту игру за најмлађе потомке уз поклоне и дипломе а 
последње месеце 2014. посветили својим колегама члановима Удружења старијим од 
75 година упутивши им „пакет пажње“

Активни целе године
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На ободу бачке равнице, надомак 
Новог Сада, уздижу се звони-
ци манастира Ковиљ, духовног 

уточишта заиста великог броја људи. 
По предању, манастир Ковиљ настао је 
у XIII веку, а основао га је свети Сава. 
Сматра се да су се на овом месту, на 
којем се данас налази манастир, изми-
рили угарски краљ Андрија II и Стефан 
Првовенчани. У томе је посредовао и 
измирењу допринео брат Стефана Пр-
вовенчаног, Свети Сава. На месту из-
мирења две војске и два народа била је 
подигнута богомоља, као сведочанство 
успостављеног мира. Одмах по њеном 
подизању, у богомољу су ушли мона-
си из манастира Жиче, што значи да је 
манастир Ковиљ почео да функциони-
ше као својеврсни метох тог манастира. 
Нажалост, првобитна богомоља није 
сачувана, као ни црква која је на њеном 
месту подигнута у XV веку.

Данашња црква манастира Ковиљ 
потиче из XVIII века. Интересантна је и 
стога, што својом архитектуром подсећа 
на српске средњовековне манастире, а 
највише на манастир Манасију који јој 

је био архитектонски узор. По томе се 
манастирска црква разликује од других 
на територији Бачке, где су цркве махом 
у барокном стилу, јер је највећи број 
њих зидан у време владавине Аустро-
угарске, која је диктирала архитектуру, 
али и начин богослужења, начин појања 
и црквену уметност уопште. Иконостас 
у цркви насликао је Аксентије Маро-
дић који се школовао у Италији и овај 
иконостас је радио угледајући се на ре-
несансне мајсторе. Значајно је да је он 
иконостас насликао добрим делом као 
уздарје, јер су монаси овог манастира 
помогли његов боравак и његово шко-
ловање у Италији.

Црквени олтар је занимљив, јер се иза 
њега налази копија Тајне вечере, како ју 
је насликао Леонардо да Винчи. С об-
зиром на то да се ради о православном 
храму, ово позиционирање овакве сли-
ке представља велику енигму. По леген-
ди манастир је основао св. Сава Растко 
Немањић, први српски архиепископ. У 
својој младости побегао је од куће, како 
би се укључио у монашки живот на све-
тој гори Атосу, где је и добио монаш-

ко име Сава. Прво је боравио у руском 
манастиру, а затим се преселио у грч-
ки манастир Ватопеди. Пред крај 1197. 
придружио му се и његов отац краљ 
Стефан Немања. Године 1198. заједно 
обнављају Хиландар. Сава је, наводно 
темпларским бродовима путовао из Ба-
рија у Италији ка Израелу, Египту и Си-
рији. У Египту још увек постоје његове 
задужбине. Наводно је мала грађевина, 
у којој се верује да је Исус одржао по-
следњу вечеру, у српском власништву. 
Свети Сава ју је купио уз благослов је-
русалимског Патријарха. Ово би могло 
објаснити ковиљску слику Тајне вечере 
иза олтара.

Друга занимљивост везана за мана-
стир Ковиљ је да га је наводно посетио 
велики мајстор Антоан из реда Темпла-
ра у XVI веку. У причи се описује и како 
је Антоан медитирао у правцу звезде/
планете Сиријус и тако “комуницирао” 
са витезовима свог реда. Потврда њего-
вог боравка је наводно крст са распећем 
на врху иконостаса, где је Христ оба-
вијен орфичком змијом, која је у суш-
тини предхришћански симбол. Цен-
трални велики крст има на своја четири 
краја по једну осмоугаону звезду, са ру-
жом у средини, што би могло указивати 
на ред темплара, који су се идентифико-
вали са бројем осам.

А. Ж.

МАНАСТИР КОВИЉ

Поред тога што је место где се сакупљају монаси, овај Манастир истовремено је и 
симбол мира, али не оног који само значи стање без ратовања, него истинског мира

Симбол помирења

Манастир Ковиљ

l Легенда

Овај манастир је, према легенди, 
настао на месту на којем су се 
измириле угарска и српска војска, 
а посредник тог измирења био је 
Свети Сава. На месту на којем је мир 
постигнут, била је подигнута једна 
црква, из које се касније развио овај 
манастир. Зато, поред тога што је 
место где се сакупљају монаси, овај 
манастир истовремено је и симбол 
помирења и апел за мир свим људима. 
Симбол је мира, али не оног који 
само значи стање без ратовања, него 
истинског мира.

А. Ж.
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Носилац свих спортских ак-
тивности које су организова-
не током ове године је Одбор 

за спорт Синдикалне организације 
Електровојводина, на чијем челу је 
Александар Додевски, водећи монтер 
и главни повереник синдиката у ЕД 
Панчево. 

 – У априлу 2014. одржани су четр-
десети сусрети запослених у Друштву 
у организацији Синдиката Електро-
војводина. У 13 спортских дисципли-
на такмичило се око 700 радника и све 
се дешавало у Спортском и послов-
ном центру Војводина уз присуство 
гостију – пријатеља чланова нашег 
синдиката. Био је то један вид квали-
фикација за дистрибутивне игре на 
нивоу електропривреде Србије. Мно-
ги су се баш на овим борилиштима 
први пут квалификовали да буду у 
саставу спортске екипе Електровојво-
дине – подсећа Додевски.

Почетком  јуна у Сегедину су одр-
жани и традиционални Међународ-
ни спортски сусрети са колегама из 
Мађарске и Румуније. Александар До-
девски каже да је на овом такмичењу 
екипа Електровојводине традицио-
нално освојила прво место. Иначе на 
овим сусретима се могу чути искуства 
наших суседа везаних за специфи-

чности у раду и реализацији прива-
тизације дистрибутивних предузећа.

– Крајем августа  у Кладову одржани 
су и спортски сусрети дистрибутера  ЕД 
Србије. У веома оштрој конкуренцији 
између шест дистрибутивних делова 
Електровојводина је успела да у укупном 
пласману освоји врло добро друго место 
чему су највише допринеле екипе које 
су биле најбоље у својој конкуренцији а 
то су: женска екипа у стрељаштву и му-
шка екипа у стоном тенису. Треба нагла-
сити да су стонотенисери Електровојво-
дине 22. пут узастопно најбоља екипа на 
спортским сусретима дистрибутера – ис-
тиче с поносом Додевски.

Ипак, спортски сусрети радника Елек-
тропривреде Србије изостали су ове го-

дине због елементарних непогода које су 
задесиле нашу земљу. Велик број запосле-
них у ЕПС систему био је ангажован на 
отклањању последица које су нанеле 
поплаве како би спречили евентуалне 
проблеме у редовном снабдевању елек-
тричном енергијом. 

Спортска дешавања у 2014. години про-
текла су у коректној, правој спортској ат-
мосфери. Није било значајних проблема 
у организацији нити жалби које би битно 
утицале на регуларност свих такмичења. 
Спортске повреде су саставни део спорта, 
па тако нису изостале ни ове године, али 
у далеко мањем броју него предходних. 

Председник Одбора за спорт СО Елек-
тровојводина се нада да ће у наредној го-
дини, а у складу са новим Колективним 
уговором имати средстава да успешно 
организује спортске сусрете на нивоу 
Електровојводине и ЕПС-а. Због великог 
броја учесника на спортским сусретима 
Електровојводине у 2015. ће организа-
ција бити другачија, а могућа је и проме-
на места одржавања игара.   Ове године 
имају обавезу да угосте колеге из Руму-
није и Мађарске, јер је СО Електровојво-
дина домаћин Међународних спортских 
сусрета. 

Поред поменутих планова, не треба за-
боравити ни омогућавање редовних тер-
мина за спорт и рекреацију свим заинте-
ресованим у Друштву, јер ће тако, истичу 
у Одбору за спорт Електровојводине, си-
гурно побољшати и радну атмосферу.

М. Ј.

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ПОД ОКРИЉЕМ  СО ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Фер плеј
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Током ове године Синдикална организација организовала велики број спортских 
догађаја. Поред такмичарског карактера имали су за циљ наставак дружења колега из 
електродистрибуција или успостављање сарадње са радницима електропривреде у 
земљи и иностранству

l Пријатељски сусрети

Међусобно се уз спортска такмичења традиционално друже колеге из Врбаса и 
Сомбора, Панчева и Зрењанина, Зрењанина и Новог Сада, Сремске Митровице и 
Шапца, Руме и Панчева и други. Но, не треба заборавити ни КАРП куп који се такође 
годинама успешно организује у оквиру Секције за спортски риболов и екологију СО 
Електровојводинa па се поред тога мора нагласити да наши запослени учествују у 
бројним спортским надметањима која се организују на нивоима општина којима 
припадају огранци. Сва та такмичења подржава СО Електровојводина и активно 
учествује у обезбеђивању неопходних средстава. 

М. Ј.

Са једног од успешних наступа спортиста Електровојводине




