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Бити хроничар једног времена у условима интензивнијег развоја, затим економске кризе, а потом и времена 
транзиције, више је него одговоран и сложен посао.
У тим и таквим временима, већ пуне 52 године , ради, живи и опстаје лист „Електровојводина“, интерно гла-
сило истоименог Привредног друштва, трагајући за оптималним информисањем запослених. 
Враћајући се у године почетака, подсећамо читаоце да је први број листа „Електровојводина“, изашао 5. но-
вембра 1962. године. За педесет година рада и постојања, пре две године Удружење новинара Србије, додели-
ло је редакцији листа „Електровојводина“ Златну Повељу, за пола века успешног рада и трајања.
У 500 бројева листа, кроз време су бележени сви најважнији догађаји у нашој Електровојводини. Лист „Елек-
тровојводина“ је на тај начин постао значајан извор података за хронологију догађаја и сведочанство о љу-
дима у нашој компанији, прегнућима, успесима...
Вишегодишња традиција успешног рада и постојања листа, па и сам 500-ти број, пре свега, је признање ре-
дакцији, онима који свакодневно обављају овај одговоран посао, али и Електровојводини и њеним запосле-
нима. Наравно, мењали су се уредници, новинари, изглед, дизајн и формат, али је лист увек настојао да 
прати утврђену и прихваћену уређивачку концепцију, с намером да, пре свега, буде информативан, афирма-
тиван и едукативан за нашу интерну јавност, тј. запослене.
Редакцијски тим, увек малобројан али компетентан, имао је богат садржај пословних и развојних планова, 
активности и њихових актера. Садржински, концепт и приказ у новинама били су инспирисани тим струч-
ним пројектима и оперативним прегнућима колектива и њихов презентер и тумач. У листу су доминира-
ли: извештаји, коментари, стручни интервјуи, репортаже, прегнућа, резултати рада, инвестиције, ремонти 
електроенергетских објеката, људи, односи с потрошачима односно купцима, безбедност и заштита на раду, 
стручна усавршавања, вести из струке, нови пројекти, активности синдиката, рад пензионерске организа-
ције, спортски сусрети запослених.
Лист „Електровојводина“, сво време трајања, негујући новинарску професију, настојао је да износи само ис-
тините и проверене информације, стално тежећи да пишемо о темама које штите интересе струке и Елек-
тровојводине.
Према подацима периодичних резултата истраживања, већина запослених се изјашњавала да је задовољна 
садржајем и дизајном листа. На садашњој редакцији је одговорност да оправда добар рејтинг новина у ин-
терном окружењу.
У савременим тенденцијама развоја штампаних медија уопште и лист „Електровојводина“ је доживео зна-
чајну трансформацију у својој модернизацији, уважавајући нужну чињеницу да интерно гласило треба да 
буде репрезент интереса компаније и њене пословне политике, што је наш лист заиста и био.

Мирко Шијан

Уз 500–ти број листа 
„Електровојводина“
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Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“, на 
седници од 29. јануара, именовао 

је чланове Одбора извршних директора 
ЕПС-а. 

Председник Одбора извршних дирек-
тора је мр Александар Обрадовић,  ди-
ректор Јавног предузећа „Електропри-
вреда Србије“, а Одбор има још седам 
чланова. За извршног директора за фи-
нансије, економске и рачуноводствене 
послове именован је Александар Сурла, 
за извршног директора за корпоратив-
не послове изабрана је Драгана Рајачић, 
док је Слободан Митровић именован 
за извршног директора за производњу 
угља, а Драган Јовановић за изврш-
ног директора за производњу енергије. 
За извршног директора за дистрибу-
цију електричне енергије и управљање 
дистрибутивним системом именован је 
Зоран Рајовић, док је за извршног ди-

ректора за снабдевање на велико елек-
тричном енергијом изабран мр Драган 
Влаисављевић, а за извршног дирек-
тора за снабдевање електричном енер-
гијом Томаж Орешич. 

После усвајања измена Статута ЈП 
ЕПС и измена оснивачких аката зави-

сних привредних друштава на седници 
Владе Србије, одржаној 15. јануара, сада 
су се стекли услови за почетак приме-
не Плана реорганизације „Електропри-
вреде Србије“ и почетак корпоративи-
зације. 

Приредио: М. Ш.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“ на 
седници одржаној 20. јануара, 

именовао је Драгана Јеремића за в.д. 
директора Привредног друштва „ЕПС 
Снабдевање“. Чланови НО ЈП ЕПС 
констатовали су да је досадашњем в.д. 
директора „ЕПС Снабдевање“ Жељку 
Марковићу, истекао мандат. 

„ЕПС Снабдевање“ је током две фазе 
отварања тржишта електричне енер-
гије уз залагање Жељка Марковића 
успело да задржи 97 одсто тржишта 
и оствари веома добре резултате. Ак-
туелна трећа фаза либерализације 
када се отвара и последњи сегмент 
тржишта електричне енергије доно-
си нове изазове за „ЕПС Снабдевање“ 
и намеће много више задатака како 
би односи са купцима били додатно 

унапређени и постављени на виши 
тржишни ниво.

Драган Јеремић, досадашњи директор 
Дирекције ЕПС-а за информационо-кому-
никационе технологије, има дугогодишње 
искуство у управљању и организацији у 
веома значајним компанијама. Јеремић је 
основао компанију „Сито“ и управљајући 
њом од „staрt up“ фирме довео је до компа-
није са 75 запослених и годишњим прихо-
дом до пет милиона евра. „Сито“ је 2005. го-
дине продата аустријској компанији „S&Т“, 
што је била највећа страна инвестиција у 
ИТ индустрији у Србији у том периоду.  

Јеремић је учествовао у реализацији и 
примени решења за домаћи платни про-
мет и контролу 42 одсто трансакција нас-
талих на дневном нивоу у целокупном 
систему платног промета Србије, као и за 
уговарање и реализацију банкинг система 

у 28 банака у Србији, Словенији, Босни и 
Херцеговини и Црној Гори. Нови в.д. ди-
ректора „ЕПС Снабдевање“ заслужан је и 
за примену решења билинг система за мо-
билну и фиксну телефонију у „Телекому 
Србија“, уговарање и руковођење у реали-
зацији пројекта банкинг решења у СВКБ 
банци Самара у Русији вредног 25 мили-
она долара. Јеремић је, такође, учествовао 
у развоју фирме „Енерго дата“, која је од 
скромне ИТ фирме постала апсолутни ли-
дер у старој Југославији у решењима за ди-
ректно пословање са корисницима.

Драган Јеремић је, такође, водио пројекат 
увођења SAP система у оквиру „Електро-
привреде Србије“ за шта је ЕПС недавно 
добио престижну „Награду за изврсност“ 
у конкуренцији више десетина пројеката 
номинованих у 14 земаља.

Приредио: М. Ш.

Именован Одбор извршних 
директора 

Драган Јеремић – в. д. 
директора „ЕПС Снабдевање“
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Позната је чињеница да Електро-
војводина води рачуна о свим 
процесима који се одвијају у сис-

тему. Посебна пажња посвећује се про-
цесима у техничком делу функциони-
сања електроенергетског система. Стога 
пред Електровојводину није стављен 
посебно тежак задатак када су поједини 
корисници система из категорије при-
вреда тражили информацију о томе ка-
кав је квалитет испоручене електричне 
енергије која им се доставља.

– Отварањем тржишта електричне 
енергије које намеће своје услове посло-
вања посебан акценат ставља се управо 
на квалитет робе коју испоручујемо, 
електричне енергије. Осим што улаже-
мо све напоре годинама уназад да ква-
литет мреже буде на што вишем нивоу, 
узрочно-последично то повлачи за со-
бом и квалитет испоручене електричне 
енергије која је наша роба на тржишту. 
„Под лупом“ је већ сада, а тек ће да буде 
сваки испоручени киловатсат – каже ди-
ректор Дирекције за управљање у Елек-
тровојводини Павел Зима. Он каже и да 
смо „били у ситуацији“ да уредимо од-
носе са нашим корисницима система на 
такав начин да можемо циклично или 
према потреби да обавестимо сваког 
клијента о квалитету испоручене елек-
тричне енергије, чији квалитет морамо 
да пратимо.

– Јесмо били спремни и за тај зада-
так, а повод за ову врсту мониторинга 
је био пре извесног времена Сирмијим 
Стил, фабрика на територији ЕД Срем-
ска Митровица који је заправо клијент 
ЕМС-а, а који је технолошким проце-
сом при преузимању електричне енер-
гије из електроенергетског система на 
високом напону „прљао“ и нашу мрежу. 
Од пре извесног времена Донкафе и Хе-
мофарм, НИС и многи други корисни-
ци система од нас траже информацију о 
квалитету испоручене електричне енер-
гије, јер без такве информације они у 
својим производним процесима који се 
одвијају уз електричну енергију, а која 

има извесне осцилације имају проблеме 
– каже директор Зима.

Све то су привредни субјекти који 
имају процесе производње са врло осе-
тљивом опремом и сви проблеми, виши 
хармоници, фликери-веома брзе про-
мене напона, пропади напона, крат-
котрајни прекиди у испоруци, који се 
појаве на електроенергетској мрежи и 
код њих могу да представљају извесне 
сметње. Због тога је Електровојводи-
на још пре неколико година набавила 
уређаје за праћење свих осцилација, од-
носно промена на свом систему. Уређаје 
за праћење квалитета испоруке елек-
тричне енергије поседују сви огранци 
и Управа Друштва. Како би и одговор-
ност за праћење квалитета испоручене 
електричне енергије била на највишем 
ниову именован је тим на нивоу Елек-
тровојводине задужен за ту област.

– Алтернативни извори енергије по-
пут ветроелектрана и соларних елек-
трана који производе електричну енер-
гију која ће такође бити пласирана у 

наш систем, а која у жаргону „прља 
мрежу“ тражи да се у сваком тренутку 
прате сва дешавања у мрежи односно 
да брига о квалитету испоручене елек-
тричне енергије буде посебан предмет 
пажње – истиче директор Дирекције за 
управљање Павел Зима.

Осим сталних настојања да се унапре-
ди квалитет средњенапонског дела мре-
же, замене сви каблови где год је то по-
требно, уради аутоматизација где год је 
то могуће, замени изолација и обезбеди 
снабдевање из макар два правца и све 
оно што улази у мрежу из алтерантив-
них извора енергије такође мора бити 
праћено. Све то заједно може се назва-
ти једним именитељем, а то је квали-
тет испоручене електричне енергије за 
коју ћемо бити одговорни, посебно по-
сле сезоне ремоната и улагања у систем 
који захтева значајна средства и од које 
се очекује да задовољи стандарде све 
захтевнијег отвореног тржишта елек-
тричне енергије.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПАЖЉИВО ПРАТИ КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕМ
А

 Б
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Борба за квалитет
Корисници система којим управља Електровојводина након отварања тржишта 
електричне енергије и формирања ОДС, много активније траже информацију о 
квалитету испоручене електричне енергије јер је због опреме којом управљају у својим 
прозводним процесима без те информације о регистрованим „пропадима“ у мрежи било 
проблема у њиховој производњи

Павел Зима, директор Дирекције за управљање
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О почетним искуствима у от-
варању тржишта, учесници-
ма на тржишту и задацима 

Оператора дистрибутивног система 
( ОДС) у том процесу, нека су од пи-
тања о којима смо разговарали са мр 
Браниславом Радовићем, директором 
Дирекције за трговину електричном 
енергијом Управе Друштва.

Са Вама смо до сада започиња-
ли разговор о наплати. Тако је и 
овога пута али нам сада указује-
те и на нове аспекте послова не 
само области којом руководите 
већ и дистрибуције?

-Електровојводина као Оператор 
дистрибутивног система послове об-
рачуна и наплате обавља по основу 
SLA уговора које има са „ЕПС Снаб-
девањем“ као снабдевачем и то само 
за купце који су на јавном снабде-
вању. Значи, обављамо само послове 
који су уговором наведени. Степен 
наплате у 2014. на конзуму Електро-
војводине остварен је са импресив-
них 99,6 % фактурисдане реализације, 
што представља најбољи резултат у 
ЕПС-у. Ако посматрамо цео период 
од августа 2013. године, до закључно 
са децембром прошле године, на кон-
зуму Електровојводине, остварена је 
такође најбоља наплата од 96,4 % у 
односу на просек „ЕПС Снабдевања“ 
од 93,8 %. Јасно је да је ово последи-
ца квалитетног и ефикасног рада за-
послених Електровојводине јер „ЕПС 
Снабдевање“ даје индентичне крите-
ријуме и налоге за активности у нап-

лати свим електродистрибуцијама 
ЕПС-а .

Треба јасно сагледати суштину про-
мена које се одвијају у електродист-
рибуцијама али истовремено иденти-
фиковати кључне нове послове које 
Електровојводина има као оператор 
дистрибутивног система. Електро-
војводина и даље планира, изграђује, 
одржава електродистрибутивне објек-
те и управља електродистрибутивном 
мрежом како би обезбедила квали-
тетну испоруку електричне енергије 
свим корисницима система. У том 
делу нема значајнијих промена сем 
промена које су последица примене 
нових технолошких решења, аутома-
тизације, интеграције комуникацио-
них и програмских решења како у газ-
довању имовином тако и управљању 
дистрибутивним системом. Међутим, 
раздвајањем делатности оператора 
дистрибутивног система и снабде-
вања, Електровојводина као оператор 
дистрибутивног система добија нове 
надлежности и послове који су везани 
за функционисање тржишта електри-
чне енергије. Дакле, отварањем тр-
жишта јављају се нови послови и за-
даци који постају стратешки и кључни 
послови електродистрибуције.

У чему се огледа нова улога 
Електровојводине као оператора 
дистрибутивног система у тржиш-
ним условима?

-Отварањем тржишта појављују се 
нови учесници на тржишту, пре свега 
снабдевачи и независни произвођачи 

електричне енергије, што омогућава 
комерцијалним купцима да слободно 
бирају ко ће их снабдевати електрич-
ном енергијом. Обављајући функцију 
оператора дистрибутивног систем 
Електровојводина је неутралан сер-
вис свим учесницима на тржишту.

Ми смо од почетка јасно препознали 
своје место и улогу на тржишту елек-
тричне енергије и у складу с тим, по-
себно од отварања тржишта 2014. го-
дине, дефинисали процедуре рада и 
начин поступања где се јасно разгра-
ничавају одговорност и задаци ОДС-а 
и снабдевача, управо онако како то на-
лаже Закон о енергетици.

Постали смо свесни да наш ефика-
сан и квалитетан рад не доприноси 
само функционисању тржишта елек-
тричне енергије већ да смо ЕМС и 
ми кључни чиниоци који квалитетом 
рада треба да поспеше конкуренцију и 
даљи развој малопродајног тржишта 
електричне енергије.

Наша обавеза као ОДС-а је да обез-
бедимо исте услове на тржишту за све 
снабдеваче. Основно је да размену 
података са снабдевачима обављамо 
благовремено и ефикасно, при чему 
чувамо поверљивост података и при-
ватност корисника система односно 
купаца. 

 Који су кључни нови послови 
Електровојводине у тржишном 
окружењу?

-Познато је да је обрачун и напла-
та пре раздвајања делатности поред 
редовне испоруке енергије, био при-
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МР БРАНИСЛАВ РАДОВИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Ефикасност рада ОДС-а
поспешује даљи развој
тржишта
Искуство и знање које је Електровојводина стекла у претходном периоду рада, уз 
разумевање процеса дерегулације, функционисања тржишта и јасног схватања 
места и улоге сваког учесника на отвореном тржишту, омогућило је да успешно 
одговоримо обавезама и задацима које имамо у новом тржишном окружењу. 
За даљи развој тржишта квалитетно очитавање мерних уређаја, ефикасна и 
благовремена размена мерних података са снабдевачима, основни је предуслов за 
несметано функционисање тржишта
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оритетан задатак електродистрибу-
ција. Сада, раздвајањем делатности 
снабдевачима се  сваког месеца об-
рачунава приступ дистрибутивном 
систему за свако место мерења по 
правилима тарифирања и применом 
цена за приступ дистрибутивном 
систему. Сада је приступ дистри-
бутивном систему основни приход 
ОДС-а. Исто тако, сви послови око 
билансирања и евидентирања токо-
ва енергија између учесника на тр-
жишту се обављају како би се има-
ле подлоге за достављање података 
Агенцији за енергетику који су нео-
пходни за одобравање цене присту-
па дистрибутивном систему. С друге 
стране, главни трошкови пословања 
су трошкови приступа преносном 
систему и трошкови за набавку енер-
гије за губитке. ОДС може само да 
купује енергију за покривање губи-
така у дистрибутивној мрежи.

Са сваким снабдевачем припрема-
мо и склапамо уговоре о приступу за 
мерна места за која снабдевач има ко-
мерцијалне уговоре са купцима. На 
основу тога снабдевачу благовреме-
но достављамо мерне податке за пот-
рошњу „његових“ купаца и, као што 
смо претходно истакли, снабдевачу 

за њих фактуришемо услугу присту-
па. За даљи развој тржишта квали-
тетно очитавање мерних уређаја, 
ефикасна и благовремена размена 
мерних података са снабдевачима 
је основни предуслов за несмета-
но функционисање тржишта. Због 
тога морамо да одржавамо и редовно 
ажурирамо базу података корисни-
ка система и свих мерних места, да 
спроводимо промене које настају 
када купац мења снабдевача. Наша 
ефикасност треба да обезбеди брзу и 
поуздану промену снабдевача која ће 
да омогући слободу купцима да без 
ограничења или спутавања бирају 
свог снабдевача.

Истоверемено реализујемо захте-
ве снабдевача за обуставом испоруке 
купцима који не испуњавају уговор-
не обавезе као и наставак испору-
ке када ти разлози престану. Такође 
када истекне уговор о снабдевању а 
купац претходно не нађе новог снаб-
девача, спроводимо прелазак са ко-
мерцијалног на резервно снабде-
вање.

За утврђивање балансног одсту-
пања водимо регистар балансно од-
говорних страна и са ЕМС-ом раз-
мењујемо податке да би се утврдило 

и квантификовало балансно одсту-
пање сваке балансно одговорне стра-
не. Врло је важно да квалитетно и 
динамички ажурирамо састав сваке 
балансне групе. Такође, имамо ин-
тензивну комуникацију и размену 
информација уз регулисање уговор-
них односа са снабдевачима, ЕМС-
ом и корисницима система када се 
успоставља ново место потрошње 
или када долази до трајног искљу-
чења објекта са дистрибутивног сис-
тема.

Са „ЕПС Снабдевањем“ за јавно 
снабдевање, дефинисали смо посеб-
не процедуре рада пошто се ради о 
регулисаној делатности са изузетно 
великим бројем купаца. 

Такође са наставком либерализа-
ције тржишта електричне енергије 
Електровојводина прилогођава своје 
пословање према одребама новог За-
кона о енергетици. 

Значи, ОДС једини има слику 
токова енергије на тржишту?

-Једино ОДС води евиденцију о то-
ковима и билансима енергије и чини 
их доступним свим учесницима на 
малопродајном тржишту електричне 
енергије.  Структура испоруке енер-
гије у децембру на конзуму Електро-
војводине била је: јавном снабдевању 
је испоручено 67 % енергије, комер-
цијалном снабдевању 31%, док је ре-
зервном снабдевању око 2 %. Тре-
нутно имамо шест комерцијалних 
снабдевача и са њима укључујући 
и ЕМС, свакодневно размењујемо 
информације и спроводимо актив-
ности које намеће динамика тржиш-
них збивања. Дакле, послови и про-
цеси се знатно усложњавају у односу 
на период када је постојао само ЕПС 
као вертикално интегрисани моно-
пол у електроенергетици.

Искуство и знање које смо стекли 
у претходном периоду рада, пре све-
га, у односима с купцима, примени 
општих услова за испоруку електри-
чне енергије, тарифирању а уз разу-
мевање процеса дерегулације у елек-
троенергетици и јасног схватања 
места и улоге сваког учесника на от-
вореном тржишту, омогућило нам је 
да јасно препознамо улогу и задатке 
које ОДС има. Целокупном актив-
ношћу ОДС свим учесницима омо-
гућава ефикасно обављање  послова 
на тржишту и, на тај начин, успоста-
вљање тржишне компетитивности. 

М. Ш.

Мр Бранислав Радовић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом
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Нови Закон о енергетици, обја-
вљен у Службеном гласнику Ре-
публике Србије 29. децембра 

2014. године, ступио је на снагу 30. де-
цембра и дефинисао низ надлежности 
Оператора дистрибутивног система.

Тим поводом у Електровојводини је, 
почетком фебруара, одржана презента-
ција о изменама Закона о енергетици, 
које се, пре свега, односе на рад опера-
тора дистрибутивног система. Изузетно 
посећеној презентацији присуствовали 
су заинтересовани представници  огра-
нака и Управе, а известиоци на презен-
тацији били су Срето Палалић, помоћ-
ник директора извршне функције за 
технички систем и Обренко Чолић, ру-
ководилац Сектора енергетике Управе 
и председник Стручне радне групе за 
припрему презентације. 

Измене поменутог законског акта 
значајне за рад ОДС-а, односе се, између 
осталог, на увођење нових појмова као 
што је безбедност рада система, кон-
трола енергетског субјекта, гарантова-
ни снабдевач. Уведена је нова делатност 

- дистрибуција електричне енергије и 
управљање затвореним дистрибутив-
ним системом. За изградњу објеката 
преносног и дистрибутивног система 
није више потребна енергетска дозво-
ла а Агенција за енергетику је добила 
знатно шира овлашћења и могућност 
контроле ОДС-а у готово свим сегмен-
тима пословања.

Закон о енергетици предвиђа да де-
латност дистрибуције може да обавља 
један или више ОДС-а. Поред тога, ОДС 
према слову закона мора бити незави-
сан у правном и организационом одлу-
чивању, као и када је реч о средствима 
потребним за погон, одржавање и раз-
вој мреже. 

Истичемо и неке нове и важне оба-
везе које се очекују од ОДС-а које су 
орочене. То су планови развоја, инвес-
тиције, преузимање прикључака као 
и план набавке електричне енергије за 
надокнаду губитака. Поред тога ОДС 
је дужан да проверава усаглашеност 
објеката корисника преносног система 
са техничким захтевима и о промени 

услова обавештава кориснике. У опис 
послова спада и изградња прикључа-
ка као и успостављање базе података о 
свим купцима из категорије домаћин-
ство и малим купцима и њиховим мер-
ним местима. Контролише се заштитни 
појас око далековода, исправност при-
кључног вода и ормани мерног мес-
та, усаглашеност ЕЕО корисника са 
техничким захтевима, обезбеђивање 
података на основу очитавања броји-
ла. Новим Законом о енергетици знат-
но је проширен садржај Правила о раду 
дистрибутивног система. Између оста-
лог, треба дефинисати начин контро-
ле квалитета напона, учесталост и на-
чин контроле прикључака, коришћење 
и одржавање дистрибутивног система, 
процедуре за мерење, обавезе у функ-
ционалном испитивању и пуштању у 
погон објеката, садржину уговора о 
експлоатацији. Захтев за прикључење 
објекта на дистрибутивни систем умес-
то странке подноси надлежни општин-
ски орган управе чије одобрење спада у 
надлежност ОДС-а.

Уз то, уведене су нове одреднице које 
се односе на неовлашћену потрошњу, 
искључење, обуставу и ограничење ис-
поруке електричне енергије. Додатно, 
предвиђено је да Уредбом буде дефи-
нисан поступак утврђивања неовла-
шћене потрошње као и услови и начин 
искључења објекта и обуставе испору-
ке електричне енергије. Треба имати 
у виду да се под неовлашћеном пот-
рошњом сматра и истек рока важења 
жига на пломби као и неправилност 
мерења електричне енергије. У том 
случају, ОДС је дужан да мерно место 
доведе у технички исправно стање о 
сопственом трошку.

Законом о енергетици уведена је оба-
веза да ОДС обезбеди квалитет испору-
ке електричне енергије уз напомену да 
републичка Агенција за енергетику до-
носи правила којима се дефинишу по-
казатељи квалитета.

М. Ј. 
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Дефинисан рад Оператора 
дистрибутивног система
Ступањем на снагу Закона о енергетици крајем прошле године, уведене су измене 
које су значајне за рад Оператора дистрибутивног система

�� ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА У ВЛАСНИШТВУ ОДС-А

ДДаном ступања на снагу Закона успоставља се својина зависних привредних 
ддруштава ЈП „Електропривреда Србије“ на дистрибутивној електроенергетској 
мрежи, која је на дан ступања на снагу овог Закона у својини Републике Србије а 
коју користе та зависна привредна друштава.

М. Ј.
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Измене које доноси поменути 
Закон знатно скраћује роко-
ве за поступање ОДС-а прили-

ком дефинисања услова прикључења 
на дистрибутивни систем електричне 
енергије, при чему су стриктно одређе-
ни временски оквири за плаћање 
трошкова у поступку и трошкова при-
кључења тако да се не оптерећују роко-
ви доношења аката у обједињеној про-
цедури. 

Тим поводом у Електровојводини је, 
почетком фебруара, одржана презен-
тација о изменама Закона о планирању 
и изградњи, уз присуство заинтересо-
ваних представника огранака и Упра-
ве. Известиоци на презентацији били 
су Срето Палалић, помоћник дирек-
тора извршне функције за технички 
систем и Обренко Чолић, руководи-
лац Сектора енергетике и председник 
Стручне радне групе за припрему пре-
зентације. 

Према законским одредбама, не-
длежни органи који издају грађевин-
ску дозволу дужни су да у свом саставу 
одреде организациону целину која ће 
спроводити обједињену процедуру за 
издавање локацијских услова, грађе-
винске и употребне дозволе, пријаву 
радова, прибављање услова за пројек-
товање, прикључење објеката на ин-
фраструктурну мрежу, обезбеђивање 
исправа и других докумената које из-
дају имаоци јавних овлашћења и услов 
су за изградњу објеката, обезбеђење 
услова за прикључење на инфраструк-
турну мрежу и упис права својине на 
изграђеном објекту.

Новина је да сада, поред Закона о 
енергетици и Закон о планирању и из-
градњи уређује процес прикључења 
на дистрибутивни систем електричне 
енергије. То значи да ће све захтеве 
према ОДС-у у име инвеститора обје-
ката које треба прикључити, подно-
сити јединица локалне самоуправе. 
Примена обједињене процедуре пред-
виђена је за 01. март ове године до када 
ОДС треба да се припреми за извр-
шење својих законских обавеза. За ре-
ализацију овог поступка, неопходно је 
да Влада Републике Србије, односно 

ресорно министарство, донесе сет од 
преко 30 законских аката у којима се 
разрађују кључни елементи процедуре 
као што су: обавезна садржина, посту-
пак и начин издавања услова, предмет 
и поступак спровођења обједињене 
процедуре, садржина, начин, посту-
пак и рокови израде и објављивања 
сепарата, затим, класификација обје-
ката према намени, функционалним 
и структуралним карактеристикама, 
потом садржина, начин и поступак из-
раде и начин контролисања техничке 
документације према класи и намени 
објеката. Очекује се да ће ти акти бити 
донети током фебруара.

Треба напоменути и то да ће се раз-
мена докумената и поднесака укљу-
чујући и техничку документацију, од 
01. јануара 2016. године обављати (ис-
кључиво) електронским путем.

Новине су обележиле и начин из-
раде планске и пројектне докумен-
тације. Уведен је рани јавни увид да 
би се јавности пружила могућност да 
учествује већ у првом кораку у изра-
ди планских докумената. Убудуће ће 
Главни пројекат заменити Пројекат 
за грађевинску дозволу, а подобност 

објеката за употребу утврђиваће ко-
мисија за технички преглед коју име-
нује инвеститор.

За евентуалну штету која настаје 
као последица примене техничке до-
кументације, на основу које је издата 
грађевинска дозвола, а за коју се нак-
надно утврди да није у складу са про-
писима струке, солидарно одговарају 
пројектант који је аутор и потписник 
техничке документације, вршилац 
техничке контроле и инвеститор.

Законом о планирању и изградњи 
уведен је и појам финансијера, то јест 
лица које по основу закљученог и ове-
реног уговора са инвеститором фи-
нансира или суфинансира изградњу, 
што би требало да ОДС-у олакша неке 
правне послове у вези са прикљу-
чењем.

Да би Електровојводина могла да 
остварује све поверене обавезе има-
оца јавних овлашћења, према речима 
Обренка Чолића, неопходна је мак-
симална мобилност свих пословних 
функција у Друштву због унапређења 
пословних процеса у прилагођавању 
новој ситуацији.

М. Ј.

ПРИКАЗ ИЗМЕНА У НОВОМ ЗАКОНУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
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Обједињена процедура
Доношење новог Закона о планирању и изградњи за оператора дистрибутивног 
система  значи увођење обједињене процедуре у поступцима за издавање аката ради 
остварења права на изградњу и коришћење објеката

Обренко Чолић, председник Стручне радне групе за припрему презентације о но-
вим изменама Закона о енергетици и Закона о планирању и изградњи
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Електровојводина је 21. јануара 
била домаћин састанку ЕПС Снаб-
девања са директорима дирекци-

ја за трговину електричном енергијом 
и дирекција за информатику из ПД за 
дистрибуцију. Главне теме састанка 
биле су: Анализа обрачуна за децембар 
и припрема обрачуна за јануар, Анали-
за резултата наплате, Предстојеће ак-
тивности на отвореном тржишту елек-
тричне енергије, Евидентирање купаца 
– корисника јавних средстава.

На састанку је констатовано да нису 
уочени проблеми у изради децембар-
ских рачуна нити повећани ниво ре-
кламација. Исто тако, речено је да се 
очитавање мерних места за следећи об-
рачунски период, мора обавити од 1. 
до 5. фебруара, а након тога извршити 
контролу очитавања и издати рачуне. 
Такође је наглашено да је датум доспећа 
рачуна за домаћинства 25. 02. а за вир-
манце 20. 02. 2015. године. 

Током анализе резултата наплате ис-
такнуто је да је кумулативна наплата 

(01. 07. 2013. – 10. 01. 2015. године), за 
све купце ЕПС Снабдевања: на јавном 
снабдевању 94,23%, на комерцијал-
ном снабдевању 85,99%, и на резерв-
ном снабдевању 62,83%.  Ненаплаћена 
потраживања, на дан 10. 01.2015. годи-
не, износе: на јавном снабдевању 12,92 
милијарди динара, на комерцијалном 
снабдевању је 8,38 милијарди а на ре-
зервном снабдевању 3,36 милијарди ди-
нара, што укупно износи 24,66 милијар-
ди динара.Према анализи кумулативне 
наплате електричне енергије, на јав-
ном снабдевању у периоду 01. 07. 2013. 
до 10. 01. 2015. године, појединачно од 
привредних друштава за дистрибуцију, 
Електровојводина има убедљиво нај-
бољу наплату са 96,75% и најбоља је у 
наплати у целој 2014. години. 

За обуставу испоруке електричне 
енергије, издато је укупно 415 424 на-
лога. Обустављена је испорука елек-
тричне енергије за 36,34% купаца. У на-
редном периоду предузети активности 
да се повећа проценат нереализованих 

налога за обуставу испоруке. Такође, 
наставити обуставу испоруке купцима 
који не припадају категорији Домаћин-
ство, по послатим упозорењима, а обус-
таву испоруке купцима категорије До-
маћинство, почети од 26. јануара, по 
послатим упозорењима  (због одредби 
Закона о заштити потрошача, пошто 
мора да прође 60 дана од дана доспећа 
дуга до обуставе). Такође, потребно је 
да се предузму све мере принудне нап-
лате од највећих дужника.

На састанку је презентована про-
цедура преласка купаца домаћинства 
са јавног на комерцијално снабдевање 
који се добровољно одлуче да остваре 
могућност који им пружа нови Закон 
о енергетици. Процедура предвиђа: ку-
пац предаје Захтев за прелазак са јавног 
на комерцијално снабдевање на шал-
терима ПД ЕД, уз копију личне карте, 
Потврду о измирењу доспелог дуга на 
јавном снабдевању, Изјаву да ће плати-
ти будуће обавезе према јавном снабде-
вачу и Изјаву којом купац тренутном 
снабдевачу отказује уговор о продаји. 
Купац у ПД ЕД добија потврду да је из-
мирио све доспеле обавезе на основу 
које потписује комерцијални Уговор о 
продаји електричне енергије, који ЕПС 
Снабдевање уноси у своју базу на осно-
ву кога у наредном периоду снабдева 
купца по комерцијалним условима. 

Такође, дата је и информација да је 
тренутно 4049 мерних места на резерв-
ном снабдевању. Свим овим купцима 
послат је предлог уговора на потпи-
сивање. Купцима који не потпишу 
уговор, биће обустављена испорука 
електричне енергије у складу са проце-
дуром дефинисаном новим Законом о 
енергетици.

На крају састанка, присутнима је 
представљена апликација за праћење 
покренутих поступака принудне нап-
лате.

Досадашњи в. д. директора ПД ЕПС 
Снабдевање, мр Жељко Марковић, на 
састанку је захвалио свима на изузетној 
сарадњи, пошто је за новог в. д. дирек-
тора скоро именован Драган Јеремић.

Приредио: М. Ш.
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САСТАНАК ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

Децембарски рачуни по плану
Очитавање мерних места и достава рачуна за децембар завршени у складу са 
планом. Електровојводина убедљиво најбоља у наплати. На састанку представљена 
апликација за праћење покренутих поступака принудне наплате

Састанак ПД „ЕПС Снабдевање“ са представницима ПД за дистрибуцију, 
у Електровојводини
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Последњег месеца прошле годи-
не настављен је тренд изузетно 
повољне хидролошке ситуације 

на нивоу читаве Републике Србије са 
значајно повећаним дотоцима река и 
нивоима акумулације, тако да је  про-
изводња у хидроелектранама у одно-
су на исти период 2013. године била за 
50 % већа. Због овога су у доброј мери 
ублажени проблеми недостатка енер-
гије из домаћих извора због потапања 
површинских копова и немогућности 
обезбеђења довољних количина угља 
потребних за несметану производњу 
у термоелектранама. Ово се огледа и 
у чињеници да је укупна производња 
у термо сектору током децембра про-
текле године била готово за трећину 
мања у односу на исти период прошле 
године.

- Током 2014. Електровојводина је 
дистрибутивним купцима испоручи-
ла 8.110 GWh електричне енергије, што 
представља смањење од 3,11% у одно-
су на годину пре и реализацију мању за 
4,66% од оне предвиђене енергетским 
билансом – каже Звездан Крунић, глав-
ни инжењер Сектора за управљање и 
планирање конзума, Дирекције за уп-
рављање.

У данима пред новогодишње праз-
нике, због веома ниских температура и 

снежних падавина, забаележено је по-
већање броја кварова на електромрежи 
и испада из погона појединих делова 
система. Кварови су од стране струч-
них екипа отклањани без већих пробле-
ма и у кратким временским роковима, 
па се упркос томе може констатовати 
да је  квалитет снабдевања електричном 
енергијом било на високом нивоу.

РЕГИСТРОВАНИ ПОГОНСКИ 
ДОГАЂАЈИ
Током децембра догодило се неколи-

ко значајнијих прекида у снабдевању 
електричном енергијом, од којих Звез-
дан Крунић издваја следеће:

– Шестог децембра у 01,45 сати из по-
гона je испаo 20 kV извод „Бегеч“ који 
се напаја из ТС 110/20 kV „Футог“. До 
испада из погона дошло је услед са-
обраћајне незгоде на улазу у насељено 
место Бегеч, приликом које је поломљен 
стуб далековода. Том приликом су без 
напајања остали купци електричне 
енергије са конзумног подручја 20 kV 
извода „Бегеч“ у трајању од 696 минута. 
Затим, 27. децембра у 23,19 сати услед 
квара картице прекидача трафо поља 
110 kV, из погона је испао ЕТ 110/20 kV 
број 1 у ТС 110/20 kV „Пећинци“. Купци 
са конзумног подручја ове ТС су након 
утврђивања узрока квара сукцесивно 

напајани електричном енергијом из 
алтернативних праваца, тако да је 
прекид трајао од 71 до 163 минута, рес-
пективно.

- 18. децембра, након завршет-
ка треће фазе реконструкције ТС 
110/35/20 кV „Бечеј“ укључени су: да-
леководно поље 110 kV бр. 142/1, спој-
но поље 110 kV, други део система 
сабирница 110 kV  бр.1, систем сабир-
ница 110 kV бр.2 као и трафо поља 110 
kV и 20 kV ЕТ бр.2.

КРАЂА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
СЕ НАСТАВЉА
Неовлашћен приступ дистрибутив-

ној инфраструктури забележен је и на 
самом крају прошле године. Како саз-
најемо од Звездана Крунића, највећи 
број оваквих активности је био везан 
за оштећење трансформатора 20/0.4 
kV и крађу бакра и уља.

– Забележили смо и један случај 
повређивања лица у ТС 110/20 kV 
„Пећинци“, које је захваљујући неве-
роватном сплету срећних околности 
било само лакше природе. Реч је о рад-
нику фирме „Градитељ“ из Новог Сада 
који је приликом извођења радова 
алуминијумском шипком непажњом 
изазвао директан земљоспој 110  kV 
постројења – објашњава Крунић.

КРЕТАЊЕ ПОТРОШЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Према диспечерским подацима, у де-

цембру 2014. године дистрибутивним 
купцима на територији Војводине ис-
поручено је 827 GWh електричне енер-
гије, што је за 4,24% мање него у истом 
периоду претходне године и истовре-
мено 6% мање од билансом предвиђе-
них количина. Средња дневна темпе-
ратура је била 3,3 оС, што је за 1,7 оС 
више од вредности забележене у истом 
месецу претходне године.

Енергија је испоручена уз максимал-
ну регистровану снагу од 1.524 МW и 
представља повећање од 6,57 % у од-
носу на максималну снагу из децем-
бра предходне године која је износила 
1.430 МW.

М. Ј.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ДЕЦЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ И
СТО
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Дистрибутивни систем стабилан
Потврђенa стабилност рада дистрибутивног система и у отежаним временским 
условима уочи и за време новогодишњих празника
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Очекује се да ће као и претход-
них година по оствареним ре-
зултатима у пословању, ЕД 

Сремска Митровица бити близу са-
мог врха, што истиче и директор 
овог Огранка, Ђорђе Фаор. Допринос 
Огранка у укупном пословању Елек-
тровојводине објашњава резултатима 
рада, који су, како каже за похвалу али 
су за нијансу могли да буду бољи.  

-Крајем прошле године реконстру-
исана је и пуштена под напон ТС 
110/35/20 kV „Сремска Митровица 
1“ што је највећи пословни резултат 
у 2014. години за Електровојводину  
а самим тим и за наш Огранак. Вред-
ност инвестиције од преко три мили-
она евра је за понос и похвалу погото-
во када се ради о трафостаници која је 
стара скоро шездесет година. Сада је 
то један од најсавременијих електро-
енергетских објеката тог типа у Елек-
тропривреди Србије са модерном тех-
нологијом која се данас примењује и 
свету . О значају инвестиционог по-
духвата сведочи изузетно ангажовање 
и богато знање и искуство наших ин-
жењера, јер овај објектат се високо 
вреднује  у Електромрежама Србије 
као и код оператора дистрибути-
вног система, има велике енергетске 
капацитете  уз техничко технолош-
ка решења која обезбеђују изузетну 
поузданост и квалитет у испоруци 
електричне енергије . Сав интелекту-
ални потенцијал Електровојводине 
ангажован  је на овом задатку. Енер-
гетски капацитет објекта је 93,5 MVA 
и омогућава велики комфор за  инвес-
титоре на нашем конзумном подручју. 
Већ сада постоји интересовање потен-
цијалног улагача за ангажовање вели-
ке снаге са овог објекта што оправда-
ва инвестицију у потпуности – каже 
Фаор.

Важно је и поменути да су Плано-
ви инвестиција остварени у отежаним 
околностима, јер су, како тврди Ђорђе 
Фаор, тек у задњем кварталу прошле 

године путем јавних набавки добили 
извођача електромонтажних радова. 

– Захваљујући томе што смо на време 
припремили инвестиционо техничку 
документацију и што су су нам времен-
ске прилике ишле на руку, степен реа-
лизације инвестиција је око 80 одсто. За 
похвалу је санација објеката у местима 
која су у мају 2014. била поплављена, 
тако да је у рекордном року од тридесет 
дана урађена комплетна нисконапонска 
мрежа у селу Јамена, изграђене две нове 
трафостанице и измештена сва мерна 
места. Укупно је замењено и уграђено 
540 нисконапонских стубова и поста-
вљено 20 километара НН мреже са са-
моносивим кабловским снопом. Поред 
тога сматрам да ће уградња петнаест 
нових риклозера побољшати погон-
ску спремност која није била на нивоу 
планираног – објашњава директор ЕД 
Сремска Митровица.

Не треба заборавити ни напоре које у 
Огранку улажу да би смањили губитке 
електричне енергије.

– Ушли смо у прошлу годину са гу-
бицима који су пали испод 10 проце-

ната, што ја сматрам магичном гра-
ницом.Закључно са новембром 2014. 
године износили су 9,39 одсто и на-
стојаћемо да их и даље смањујемо. 
Овом послу дајемо приоритет, без 
обзира на све тешкоће које нас пра-
те, мислим на мали број замењених 
бројила због немогућности овере, не-
достатак монтерског кадра, велику 
ангажованост на поплављеним под-
ручјима. Уз то напомињем и да смо 
задовољни ремонтима ЕЕО, који су 
остварени са стопостотним учинком 
– каже Фаор и додаје да би као при-
оритет у пословању издвојио нап-
лату утрошене електричне енергије 
која је у прошлој години остварена са 
100,12 одсто, што их је позиционира-
ло на друго место у Електровојводи-
ни. Собзиром на све околности које 
прате наплату ово је, истиче Фаор, 
резултат вредан пажње и намеће се 
као приоритетан посао током пред-
стојећих месеци, раме уз раме са 
смањењем губитака електричне енер-
гије.

 М. Ј.

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Резултати за понос
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Према успешности у пословању ЕД Сремска Митровица налази се у самом врху. 
Посебно су задовољни реконструкцијом ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“ у 
коју је инвестирана сва памет и знање стручњака Електровојводине. Забележено 
је и изузетно ангажовање на санирању последица мајских поплава које су биле 
изражене на овом конзумном подручју

Ђорђе Фаор, директор Огранка ЕД „Сремска Митровица“
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Зорица Перге је руководилац Сек-
тора економско-финансијских 
послова у ЕД Сремска Митрови-

ца .Почела је да ради још као студент, 
на очитавању бројила и каже да је тада 
била прва девојка која је дошла да оба-
вља тај посао. Тако је почела, да би је 
касније шеф продаје ангажовао преко 
омладинске задруге на пословима про-
даје.Већ тада је показивала да је врло 
одговорна,вредна и да има добре радне 
навике.Тако је Зорица пар година дола-
зила да ради преко омладинске задру-
ге, послове у књиговодству, благајни, 
ликвидатури, комерцијали  и у продаји. 
Радни однос засновала је 1. фебруара 
1993. године, када се запослила на место 
књиговође купаца.Тај посао је врло ус-
пешно обављала до 1999.године, а затим 
је распоређена на радно местореферен-
та књиговодства. За руководиоца Сек-
тора економско-финансијских послова-
именована је2011.године.Директор ЕД 
Сремска Митровица Ђорђе Фаор, који 
је предложио Зорицу за ову рубрику ис-
такао је, између осталог, њено залагање 
и одличне резултате током поплава које 
су задесиле место Јамена у мају прошле 
године. Поводом тога Зорица каже:

− За све године колико радим, најви-
ше сам имала афинитета за инвестиције  
и изградњу ЕЕО.  Изграђени ЕЕ  објекти 
су  производ нашег напорног заједнич-
ког рада и имовина која остаје  генера-
цијама које долазе после нас. Када су се 
у мају догодиле поплаве  била сам укљу-
чена од самог почетка изградње објека-
та на  поплављеном подручју, у делу који 
је морао да испрати реализацијудодатно 
одобрених средстава. Мој задатак је био 
да  правилно известим наше колеге у Уп-
рави, а исто тако и канцеларију Владе РС 
за обнову од поплава.Извештаји су били 
врло детаљни и повезани са уговорима 
о јавним набавкама.Задатак је успешно 
обављен у уговореном року који је про-
писала канцеларија Владе РС.

У служби којом руководи осам за-
послених обавља економско-финансијс-
ке послове. То подразумева комплетну 
књиговодствену евиденцију улазних 
и излазних фактура, вођење евиден-
ције основних средстава, материјалног 
књиговодства, благајне, ликвидатуре 

и обрачун зарада. Њен радни дан као 
руководиоца Сектора подразумева ин-
тензиван рад. У највећој мери се своди 
на контролне активности,организацију 
рада иизраду многобројних извештаја 
по захтеву ЕПС-а који се обједињују у 
Управи. За међуљудске односе у свом 
Сектору каже да су јако добри. 

− Ми смо тим који је у овом саста-
ву скоро15 годинаи добро се познаје-
мо. Ја сам руководилац, а у исто време 
и извршилац  јер захтева и обавеза је 
све више.Знам да моје колегинице по-
штују моје ангажовање и посвећеност 
послу и то што сам увек спремна да 
им помогнем.Не истичем никада само 
себе јер сви доприносимо својим ра-
дом.Такође,имам добру комуникацију 
са Управом, као и са колегама из моје 
службе у огранцима – истиче наша са-
говорница.

Зорица Перге укључена је и у колауда-
цију  ТС „Сремска Митровица 1“, где је 

председник комисије. Учествује у тимо-
вима за увођење САП-а за више модула, 
а и одговорно је лице за ЕПС Снабде-
вање.Јасно је даје Зорица предана свом 
послу и да воли то што ради. Уколико 
има потребе, од оних је који посао носе 
кући, како би све било урађено на вре-
ме. Али када за тим нема потребе, када 
се радни дан заврши и бројеве, цифре и 
рачуне остави у канцеларији, тада њен 
креативни дух долази до изражаја:   

−Од малена волим креативан рад.
Моји радови су још у основној школи 
ишли на изложбе. Волим да штрикам, а 
посебно волим да шијем. Од када сам у 
тринаестој години сашила прву сукњу, 
шиваћу машину и маказе више нисам 
оставила. Уживам од  ничега да неш-
то направим, као што су цветови од 
пластичних флаша, украси од канцела-
ријског папира...То заиста волим, то ме 
одмара и опушта. 

А. Ж.

ЗОРИЦА ПЕРГЕ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА, ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА И
СТО

Р
И

ЈАТ

Зорица Перге, руководилац Сектора економско-финансијских послова, ЕД „Срем-
ска Митровица“
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Без доброг тима нема успеха
За успех наше дистрибуције заслужни су запослени и добра сарадња свих сектора,на 
челу са директором  Огранка, истиче Зорица Перге
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Компанија Schneider Electric и 
Electricite Reseau Distribution France 
(ERDF) – компанијa која управља 

мрежама за дистрибуцију напајања, по-
казали су своју посвећеност развијању 
паметних мрежа успостављајући фле-
ксибилни систем управљања. У склопу 
партнерства започетог пре више од годи-
ну дана, ове две компаније удружиле су 
снаге како би развили и тестирали ино-
вативан софтвер и решења за управљање 
средњенапонским и нисконапонским 
мрежама, за дизајн и праћење трансфор-
маторских станица будућности, као и да 
би олакшали интеграцију обновљивих 
извора енергије. И у Србији су започе-
ти слични пројекти. У Београду, Новом 
Саду, Суботици и Чачку електродис-
трибутивна предузећа неколико година 
уназад модернизују електричну мрежу 
и припремају је за све веће захтеве које 

нове тенденције у управљању намећу. 
Највећи пројекат најављен је у новембру 
ове године, потписивањем Писма о наме-
рама са ЕПС-ом. На основу Писма ће се 
кренути у проналажење најбољег решења 
за смањење губитка у електромрежи, по-
бољшање квалитета напајања потроша-
ча, осавремењење система за контролу и 
управљање електродистрибутивним сис-
темом. 

- Као светски лидер у области упра-
вљања енергијом за комуналне услуге и 
инфраструктуру, као и за индустријс-
ке, грађевинске и стамбене сегменте тр-
жишта, Schneider Electric је посвећен 
развијању „паметних мрежа“ и има за 
циљ ојачавање свог широког спектра 
услуга уз помоћ софтвера и система за 
рад мреже, као и Система за Управљање 
Дистрибуираним Ресурсима (ДЕРМС). 
Овај пројекат осликава важност наших 

решења за све играче на енергетском тр-
жишту, а посебно за дистрибутивне опе-
ратере - рекао је Frederic Abbal, изврш-
ни потпредседник енергетског одељења 
Schneider Electric. 

Ови флексибилни ресурси потичу од 
малих, децентрализованих производ-
них погона (< 10 MW) директно пове-
заних са дистрибутивном мрежом, на 
пример Соларна енергија или енергија 
ветра, складиштења електричне енер-
гије, али и од активности везаних за 
управљање оптерећењем  започетих од 
стране спољних оператера. наставак 
унапређивања и аутоматизовање мре-
же, нарочито нисконапонске,  подстаћи 
ће развој обновљиве енергије истовре-
мено побољшавајући квалитет услуге.

(Преузето са сајта: 
www.personalmag.rs)

Приредила: Ј. Б.

Електордистрибуција Сремска 
Митровица приводи крају из-
градњу новог антенског сту-

ба. Стуб се налази у кругу седишта 
Огранка, а изградња је неопходна да 
би се несметано наставило са раз-
војем телекомуникационих система, 
као и у циљу повећања поузданости 
електроенергетског система Елек-
тровојводине. 

− Уместо постојећег антенског сту-
ба који је знатно нижи биће поста-
вљен нови, 15 метара виши антен-
ски стуб на који ће бити пребачена 
сва опрема. Тиме ће се побољшати 
телекомуникационе везе центра са 
свим електроенергетским објектима 
који се даљински управљају. Радови 

се изводе преко Уговора о изградњи 
електромонтажних радова, извођач 
је Енерготехника Јужна Бачка, а фи-
нансира се из заједничких средстава 
Електровојводине. Вредност радо-
ва је оквирно око 7,5 милиона ди-
нара – рекао је  Душко Виторовић, 
руководилац Сектора за енергетику 
и инвестиције „ЕД Сремска Митро-
вица“. 

Радови су започети крајем прошле 
године, сада су у фази монтаже, а 
очекује се да врло брзо буде готово 
и постављен нови стуб. Постојећи 
антенски стуб је стар 30 година и 
висок 35 метара, док ће нови бити 
висок око 50 метара.

А. Ж.

ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАВЉА НОВИ АНТЕНСКИ СТУБ

SCHNEIDER  ELECTRIC И ERDF УЧВРШЋУЈУ ПАРТНЕРСТВО
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Постојећи антенски стуб стар 30 година и висок 35 метара, док ће нови бити висок 
око 50 метара. Изградња неопходна да би се несметано наставило са развојем 
телекомуникационих система Електровојводине

Развој телекомуникационих 
система

Креирање „паметних мрежа“

Антенски стуб у изградњи
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Обука за коришћење личне заш-
титне опреме за рад на над-
земним водовима, одржана је 

у Хотелу „Норцев“ 23. јануара. Овом 
скупу присуствовали су представни-
ци Службе за безбедност и здравље 
на раду у Управи друштва и огранци-
ма као и стотину електромонтера за-
послених у Електровојводини.

Том приликом одржана је презен-
тација најсавременије заштитне оп-
реме за рад на висини коју су извели 
представници бренда „MILLER“, бео-
градска фирма „SEIBL TRADE“, овла-
шћени заступник за Србију. Пред-
стављен је комплетни ремени опасач, 
блокатор пада, рачвасто уже, уже за 
спречавање пада, уже за позициони-
рање са регулатором, торба и ранац. 
Све ово чини комплет заштитне оп-
реме за рад на надземним водови-
ма, чијом се употребом могућност од 
пада са висине своди на нулу.

Функција сваког од ових елемена-
та опреме детаљно је образложена а 
на питања која су постављали елек-
тромонтери одговорено је у току пре-
зентације. Била је то и прилика да се 
упореде предности и уоче мане заш-
титне опреме коју је заменила нова. 

За рад на стубовима, морају се по-
штовати строго утврђене процедуре 
у које спадају општи захтеви за без-
бедан рад. То је описано у упутству 
УП-БЗР-03 Безбедан и здрав рад при-
ликом извођења радова на електрое-
нергетским надземним водовима.

Пењање на дрвене и армирано-
бетонске стубове подразумева да 
се могу  користити само исправне 
пењалице и то искључиво у складу 
са наменом и упутством произвођа-
ча. Исправност пењалица контроли-
шу запослени и одговорни руководи-
лац радова визуелним прегледом пре 
сваког коришћења. Спречавање пада 
са висине обезбеђује се коришћењем 
система за заустављање пада који се 
састоји од комплетног ременог опа-
сача и одговарајућих елемената које 

чине блокатор пада, уже за спре-
чавање пада, гуртна, уже за радно 
позиционирање са регулатором. Од-
говарајуће обезбеђење од пада са ви-
сине приликом пењања са пењалица-
ма постиже се коришћењем додатка 
за уже за радно позиционирање или 
сидришта.

У случају када се користи додатак 
за уже за радно позиционирање, на-
кон завршетка пењања и заузимања 
радног положаја, коришћење блока-
тора пада или ужета за спречавање 
пада са одговарајућим елементима 

као додатног обезбеђење од пада са 
висине је обавезујуће.

Пењање на челично решеткасте сту-
бове обезбеђује се коришћењем система 
за заустављање пада који се састоји од 
комплетног ременог опасача, „Y“ ужета 
или сидришта. Док се спречавање пада 
са висине приликом пењања на стуб са 
клинастим наступцима остварује упо-
требом комплетног ременог опасача, 
блокатора пада, ужета за спречавање 
пада, гуртне као и ужета за радно пози-
ционирање са регулатором.

М. Ј.

 

ОБУКА ЗА ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА РАД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА

Безбедан и здрав рад је сврха и циљ који се поставља испред свих запослених у 
Електровојводини. С тим у вези у Хотелу „Норцев“ на Фрушкој Гори организовано је 
упознавање електромонтера са поступцима заштите приликом извођења радова на 
електроенергетским надземним водовима

Безбедност изнад свега

�� ИЗУЗЕТНО ЗАДОВОЉНИ ПРАКТИЧНОМ ПРИМЕНОМ НОВЕ ОПРЕМЕ

Обука запослених за безбедан и здрав рад на надземним водама, спроводи се
уу научно образовном центру „Норцев“. Један од предавача је и пословођа на 
надземним водовима у ЕД Нови Сад, Зоран Кошутић.

– Последње две године, колико траје оваква врста подучавања уз очигледну 
наставу на полигону, редовно тренирамо колеге и примењујемо знање на
ттерену. Сви запослени би требало да имају ову опрему која се у Новосадској
Електродистрибуцији већ користи. Данашња презентација показала је да је новина
уу опасачима чија места качења сада чувају од повреда. Нова конструкција не 
ддозвољава да дође до озледе тела ако се деси оклизнуће. Опрема која нам је данас
представљена користи се у развијеним земљама у свету. А ми се можемо похвалити 
чињеницом да последњих година нисмо забележили повреде радника од како смо 
почели да примењујемо савремену опрему – објаснио нам је Кошутић.

М. Ј ЈЈ...
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Рад који је објављен на 9. савето-
вању о електродистрибутивним 
мрежама CIRED Србија, 2014. го-

дине, обрађује питање квалитета испо-
руке електричне енергије.

- Праћење уобичајених показатеља не-
прекидности испоруке електричне енер-
гије, SAIFI, SAIDI CAIDI и ENS у Елек-
тровојводини је започето 2002. године. 
На основу упоредног приказа дугого-
дишњег праћења показатеља квалитета 
испоруке електричне енергије у земља-
ма Европске уније, сагледана је позиција 
Електровојводине и изведени закључци 
у ком правцу треба усмерити активности 
у наредном периоду - каже Радић

Након вишегодишње обраде, анализе 
показатеља су наметнуле као дугороч-
ни задатак, унапређење квалитета одр-
жавања елемената електроенергетских 
постројења. Како би одржавање поста-
ло оптимално са циљем минимизације 
трошкова, било је потребно у центар 
пажње поставити најмање поуздане 
елементе постројења.  

Претпоставка примене оваквог 
приступа одржавању је лоцирање мање 
поузданих елемената у погону. Систе-
матским, вишегодишњим праћењем и 
анализом узрока прекида напајања, от-
кривена је опрема чија је поузданост 
најнижа и чије одржавање треба поста-
вити у центар пажње. Али због великог 
броја опреме, која је индикована као 
мање поуздана, није било могуће  све 
њих истовремено заменити нити ре-
монтовати. 

- Због тога се поставио нови зада-
так, како у оквиру скупа индиковане 
опреме пронаћи оне елементе који су 
најмање поуздани, како би смо редо-
следом приступа постигли оптимиза-
цију трошкова одржавања. То је могуће 
постићи применом савремених, микро-
процесорских уређаја за мерења и ис-
питивања показатеља стања опреме у 
погону. Тако се лоцирају непоуздани 
елементи и откривају кварови на њима 
у раној фази, како би се планом одржа-

вања предвидели неопходни радови на 
поправци или замени ових елемената-
наводи господин Радић

Са циљем реализације оваквог присту-
па одржавању, у Електровојводини је од  
2005. године покренута набавка најсавре-
меније дијагностичке опреме за испити-
вање: заштитних уређаја, енергетских и 
мерних трансформатора, прекидача,  од-
водника пренапона, као и уређаја за ре-
гистрацију кварова  и утврђивање квали-
тета испоручене електричне енергије.

Од почетка обраде показатеља о ква-
литету испоруке електричне енергије, тј 
од 2002. године, у Електровојводини се 
у току израде планова одржавања и ин-
вестиција води рачуна о овим показа-
тељима. У претходним годинама извр-
шене су систематске замене малоуљних 

прекидача 20 кV у свим ТС 110/20 кV, 
замене великог броја мерних трансфор-
матора 110 кV, уградња земљоспојних 
прекидача у свим ТС 110/20 кV и зна-
чајни радови на замени изолатора као и 
каблова 20 кV.

Гледајући показатеље SAIFI, SAIDI 
и узроке прекида испоруке, закључак 
је да у наредном периоду тежиште 
планских активности у Електро-
војводини мора бити на убрзању за-
мене изолатора и каблова 20 кV, као 
и опреме 110 кV и 20 кV. У односу на 
досадашње анализе, по први пут ис-
тичемо потребу посебних напора на 
смањењу броја и трајања планира-
них прекида, којима до сада није по-
клањана потребна пажња.

М. Ш.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРАЋЕЊА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Систематско дванаестогодишње праћење показатеља квалитета испоруке 
електричне енергије омогућило је предузимање мера за побољшање одржавања 
и управљања дистрибутивном мрежом у Електровојводини. То је довело до 
повећања задовољства корисника дистрибутивног система, истиче Миланко Радић, 
аутор рада о праћењу показатеља квалитета испоруке електричне енергије

Задовољство купаца приоритет
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�� „ПИОНИРСКИ“ КОРАЦИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Овом проблематиком Миланко Радић, дипломирани електроинжењер, запослен
уу Електровојводини, Дирекција за управљање, бави се протеклих 12 година и
објавио је седам стручних радова на домаћим конференцијама CIRED као и три
стручна рада на међународним конференцијама CIRED.

Кроз ове радове Електровојводина је чинила „пионирске“ кораке у овој области у
Електропривреди Србије. 

М. Ш.

Миланко Радић, главни инжењер, Сектор експлоатације Управе
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ПОДВОДНИ ДАЛЕКОВОД 
ИЗМЕЂУ НОРВЕШКЕ И 
БРИТАНИЈЕ 
Норвешка планира да одобри инвес-

тицију у изградњу подводног електрич-
ног далековода до Британије у дужини 
700 километара, који би омогућио из-
воз струје из норвешких хидроелектра-
на одакле иначе долази половина струје 
која се произведе у Европи. Укупна 
вредност инвестиције, која ће бити нај-
дужи на свету подморски далековод из-
међу две земље, процењена је на две ми-
лијарде евра, објавио је Фајненшл тајмс 
на својој интернет страни.

Генерални директор норвешког опе-
ратера електричне мреже Статнет, Ауке 
Лонт је рекао Фајненшл тајмсу да се нада 
да ће одлука бити донета почетком ове 
године додајући да би далековод треба-
ло да профункционише до 2020.

Британија сличне везе већ има с 
Француском, Холандијом и Ирском. 
Нови пројекат који би реализовало 
заједничко предузеће Статнета и бри-
танске електроенергетске компаније 
Нешнал грид, требало би да обезбеђује 
струју из обновљивих извора за четири 
милиона британских домаћинстава.

ДАНСКА РЕКОРДЕР У 
ПРОИЗВОДЊИ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ 
ВЕТРА 
У 2014. години Данска је 39,1% укуп-

не потрошње струје покрила енергијом 
из ветра и била је водећа у свету по ко-
ришћењу еолске енергије. Та земља на-
мерава да и даље поставља ветротур-
бине иако из енергетских компанија 
упозоравају да би то за последицу мог-
ло да има колебљивије цене. Истовре-
мено су у Немачкој обновљиви извори 
преузели водећу улогу у енергетском 
миксу а то је за резултат имало и мању 
емисију угљен диоксида.

Подаци министарства за климу и 
енергију Данске показују да је у тој 
земљи 2004. године енергија из ветра 
учествовала у укупној производњи 

струје са 18,8% а десет година касније 
њен удео је удвостручен. Само у јануару 
2014. енергија добијена из ветра покри-
ла је 61,4% данске потрошње.

НЕМАЧКА ОСНИВА ФОНД ЗА 
ДЕКОМИСИЈУ НУКЛЕАРКИ 
Немачка влада је одлучила да ус-

постави фонд у који произвођачи 
електричне енергије из нуклеарних 
електрана треба да уплате 17 ми-
лијарди евра како би се осигурала 
средства за дугорочно збрињавање 
затворених електрана, наводе локал-
ни медији. Главни разлог увођења 
фонда је одлука о одустајању од нук-
леарне енергије до 2022. године. Ин-
терни документ из Министарства 
пољопривреде и заштите околине 
наводи како четири главна произ-
вођача електричне енергије из нук-
леарки у фонд морају у ратама упла-
тити око 17 милијарди евра како би 
се задовољили дугорочни трошкови 
затварања, док додатних 19 милијар-
ди евра треба да се одвоји из резер-
ви како би се покрили трошкови де-

монтаже и складиштења нуклеарног 
отпада. 

МАЂАРСКА УВЕЛА ЕКОЛОШКУ 
ТАКСУ НА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ 
Мађарска је половином јануара уве-

ла еколошку таксу на соларне панеле у 
висини 114 форинти по килограму те-
жине, која је уграђена у цену произво-
да а тако прикупљен новац служиће за 
збрињавање панела кад им истекне жи-
вотни век. Та такса за 5 до 7% повећава 
цену самог производа, што је довело до 
великог незадовољства професионал-
них организација и опозиционих поли-
тичара који приликом доношења зако-
на нису реаговали.

Истиче се да је та такса пет пута већа 
од просека Европске уније. Влада обја-
шњава да соларни панели садрже врло 
опасне хемијске спојеве који остају у 
атмосфери 550 година. Владина поли-
тика је да су ФН панели корисни, али 
по истеку животног века постају терет 
и нужно је организовати њихово при-
купљање и поправку. 

Приредила: М. Ј

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ЕНЕРГЕТИКЕ

Норвешка планира да изгради подводни електрични далековод до Велике Британије и 
тако знатно повећа извоз струје из сопствених хидроелектрана. Данска постала водећа 
у свету по коришћењу еолске енергије. Немачка успоставља фонд како би се осигурала 
средства за дугорочно збрињавање затворених електрана, док је Мађарска увела таксу 
за збрињавање соларних панела када им истекне животни век

ОИЕ у првом плану
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Илија М. Димитријевић рођен је 
у Неготину где је завршио ос-
новну и средњу школу. Елек-

тротехнички факултет у Новом Саду 
уписао је 2005. године, смер енергети-
ка, а у јануару 2011.  одбранио је свој 
мастер рад. 

− Пријавио сам се на конкурс Елек-
тровојвидине за посао инжењер 2 у 
Управи, Служби МиЗ-а и 01.02.2012. 
године почео да ради. Посао заштита-
ра се састоји од периодичног испити-
вања ТС 110/x kV као и испитивања и 
пуштања у рад нових и реконструиса-
них ТС 110/x kV.  Годину дана касније 
сам одбранио приправнички рад, до-
био уговор на неодређено време и рас-
поређен на радно место инжењер 2 у 
Служби МиЗ-а. Као млади инжењер 
имао сам срећу да се запослим међу 
колегама које имају вишегодишње ис-
куство у испитивању и пуштању у рад 
ТС 110/x kV и који су били спремни 
да своје знање пренесу мени – прича 
Илија Димитријевић.   

Одмах по његовом запослењу по-
чела је реконструкција ТС „Вршац 1“ 
110/35/20 kV и ту је имао одличну при-
лику да пече занат испитивача. Сусрео 
се са новим микропроцесорским  заш-
титама као и уређајем за секундарно ис-
питивање релеја што није део програма 
образовања на факултету. По Илији-
ним речима, било је потребно и време-
на да се знање са факултета примени у 
пракси. На почетку ни један посао није 
лак али уз велику помоћ колега пола-
ко је почео да се хвата у коштац са ин-
жењерским проблемима испитивања 
ТС 110/x. Посао који обавља је врло од-
говоран и захтева пуну посвећеност и 
преданост јер после њиховог испити-
вања трафостаница иде у погон. Ту не 
сме бити грешака. Грешке могу бити 
праћене остављањем без напона вели-
ког броја потрошача што свакако није у 
ничијем интересу. Важно је напомену-
ти и Службу погонских послова са који-
ма Илија и његове колеге имају одличну 

сарадњу и без којих посао који обављају 
не би имао толику тежину. 

− На моју велику срећу почиње пе-
риод великих инвестиција у Електро-
војводини и могућност да се као мла-
ди инжењер сретнем са свим могућим 
типовима микропроцесорских зашти-
та. До данас радио сам на испитивању 
и пуштању у рад осам трафостаница 
110/x kV, нових и реконструисаних. То 
су ТС: „Вршац 1“, „Вршац 2“, „Инђија 2“, 
„Алибунар“, „Нови Сад 9“, „Суботица 
4“, „Сремска Митровица 1“ и „Бечеј“. У 
прошлој години смо имали пуно посла, 
посебно на функциоалним исптитвањи-
ма реконструисаних трафостаница. Ре-
конструисане су и пуштене у погон че-
тири трафостанице 110/x kV. Можемо 
се похвалити да нигде није било испада 
трафостаница које су биле под напоном 
узрокованих нашим радовима на функ-
ционалном испитивању. Очекујем да ћу 
уз одличну сарадњу са колегама  даље 

стручно напредовати и да ћемо зајед-
нички, квалитетно и у роковима обави-
ти повећан обим посла који се очекује у 
овој години– истиче Илија.

Млади стручњак Илија Димитрије-
вић до почетка студирања активно се 
бавио рукометом и играо за локал-
ни клуб „Хајдук Вељко“ из Неготи-
на, који се такмичио у Другој савезној 
лиги. Како сам каже, на његову вели-
ку жалост, због обавеза на факултету 
није успео да усклади и свакодневне 
тренинге па је престао да се активно 
бави рукометом. Током студирања иг-
рао је за селекцију факултета на чу-
веним сусретима студената електро-
технике познатијим као Електријада. 
Илија је дуги низ година у срећној 
вези са девојком са којом и живи, а 
себе у будућности види као успеш-
ног породичног човека, оствареног на 
свим пољима.

А. Ж.

ИЛИЈА М. ДИМИТРИЈЕВИЋ, САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР 1, СЕКТОР ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, СЛУЖБА МИЗА

Преданост послу најважнијa
Од 2012. године, када је почео да ради у Електровојводини, до данас, радио на 
испитивању и пуштању у рад осам ТС 110/x kV, нових и реконструисаних. Очекује да 
ће, уз одличну сарадњу са колегама напредовати и стручно се усавршавати и да ће 
заједнички, квалитетно и у роковима обавити повећан обим посла који се очекује у 
овој години

Илија Димитријевић, Самостални инжењер 1
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Србислав Сарић, дипл.инж.ел.  
извршни директор за технички сис-
тем, ЕД Сремска Митровица

Новине ЕВ са задовољством читам. 
Оне ми користе да се информишем, 
едукујем, релаксирам али и да са задо-
вољством констатујем да ПД Електро-
војводина постоји. Зато желим да се 
изда и 5000-ти број листа, а то значи 
да желим да ПД Електровојводина још 
дуго, дуго постоји.

Момчило Шешлија, руководилац 
Сектора управљања и планирања 
конзума

Новине ЕВ редовно читам и пратим 
све рубрике, које су добро системати-
зоване, као у сваком озбиљнијем листу. 
Заступљене су све области рада и пре-
зентоване  најбитније информација и 
најактуелнија дешавања у оквиру Елек-
тровојводине. Посебно ми је драго да у 
сваком броју угледам једно младо лице, 
које је својим радом и односом према 
раду, заслужило да се нађе на страница-
ма новина ЕВ. Честитам вам на издању 
јубиларног 500-ог броја.

Душка Кецман – Станчић, руко-
водилац Сектора експлоатације, ЕД 
Зрењанин

Сматрам да су новине, у целини, од-
личне. Међутим, потребно је више чла-
нака из техничког дела фирме посебно 
експлоатације, која је најоперативнији 
део. Потребно је много више разговора 
и интервјуа са монтерима, директним 
извршиоцима. Исто тако би много више 
пажње требало посветити губицима, 
пошто је то један од највећих трошкова 
пословања, тј. интервјуисати контроло-
ре и монтере који се баве откривањем 
неовлашћене потрошње.

Душан Обрадовић, дипл.пра-
вник, руководилац Сектора за ло-
гистику, ЕД Суботица

Редовно пратим и читам лист Електо-
војводина. Сматрам да би лист требао 
да  се и критички осврне на неке појаве. 
Надаље, да у листу више буде интервјуа 
са руководиоцима сектора, шефовима 
служби и непосредним извршиоцима, а 
не само са директорима огранака.

Дејан Јовановић, дипл ел. инг. 
руководилац Сектора за тргови-

ну електричном енергијом, ЕД 
Панчево

Релативно сам задовољан листом ЕВ. 
Обрађене су све теме како из рада огра-
нака, дирекција, тако и разговори са за-
посленима. У наредном периоду би тре-
бало више посветити пажње отварању 
тржишта ел.енергије и улози Електро-
војводине као оператора дистрибути-
вног система у томе.  

Слободан Којић, главни инжењер, 
Сектор енергетике и инвестиција, 
ЕД Нови Сад 

Свака иновација која се дешавала у 
вашем досадашњем раду је свакако до-
бродошла, понајвише како би се разби-
ла монотоност код читалаца. Оно што 
мени лично недостаје, а што је било 
изузетно корисно и едукативно за коле-
ге, су подсећања на граматику нашег је-
зика и правила писмености у пословној 
коресподенцији.

Јан Клинко, водећи инжењер, 
Служба за планирање и анализу 
погона

Ако мишљење усредсредим на по-
следње 2-3 године, ствари се мењају. 
Мање је директорских портрета, а ис-
товремено више стручних и послов-
них информација које заузимају стра-
нице нашег листа. Ово бих поздравио 

као тренд. Мишљења сам да се овде 
може још и више урадити преносећи 
информације из делова предузећа, ре-
публика некадашње Југославије, као и 
Европе. Транзициона искуства и про-
блеми су нам слични. У целини ово ће 
допринети да се стручни потенцијал 
нашег предузећа још боље активира. 
Користим прилику да честитам вели-
ки јубилеј, са жељама да се настави са 
успешним радом. 

Слободан Поповић, руководилац 
Сектора за енергетику и инвести-
ције, ЕД Рума 

Драго ми је да у нашем листу 
могу прочитати како о најновијим 
техничко-технолошким достигнући-
ма у пословима дистрибуције елек-
тричне енергије тако и о радницима 
који се изузетно истичу на својим рад-
ним местима, о нашим пензионерима, 
о младим стручним кадровима који 
су наша будућност, о културно исто-
ријским споменицима наше земље, о 
активности синдиката, о спортским 
новостима у ЕВ, о култури и култур-
ним догађањима и о многим другим 
темама које су често едукативног ка-
рактера. Срећан вам 500-ти број и да 
наставите са садржајним радом.

А. Ж.

ЗАПОСЛЕНИ О ЛИСТУ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“

Поводом јубиларног 500-ог издања, замолили смо колеге да изнесу своје утиске о 
компанијским новинама. Ево одговора

Да лист још дуго траје

Сарадници из Писарнице, верни читаоци нашег листа
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Синдикалну организацију Упра-
ве „Електровојводина“ чини 373 
чланова. Послова је на претек, а 

разноврсне активности се спроводе чи-
таве године, каже главни повереник СО 
ЕВ Управа, Миодраг Јовин.

– Када говоримо о спортским актив-
ностима издвајам баскет и одбојку за 
шта имамо закупљен термин суботом 
у ОШ“Јожеф Атила“ на Телепу. Због ве-
ликог интересовања и специфичнос-
ти, куглашице и куглаши из Управе 
Друштва имају резервисане одвојене 
термине. Водимо рачуна да обезбеди-
мо простор за стони тенис и стрељаш-
тво. Морам да похвалим  женску екипу 
из куглања, која је из године у годи-
ну све боља, а посебно из стрељаштва 
јер су неколико година узастопно прве 
на спортским сусретима ЕВ и у самом 
врху у градској стрељачкој лиги. Ша-
ранџије Управе који се такмиче у Карп 
лиги Електровојводине стандардно су 

увек међу прве четири поставе, а 2014. 
године су поново екипни прваци лиге. 
Обезбедили смо месечне улазнице за 
базен на Клиси по изузетно повољној 
цени које осим чланова синдиката могу 
свакодневно да користе и њихове поро-
дице – објашњава Јовин.

Ово је довољан разлог да се млађи 
чланови Синдиката укључе у спортске 
активности, јер како тврди главни по-
вереник СО Управе, то је једино на шта 
има примедбе. Тако ће се уз рекреацију 
дружити са колегама са радног места 
што зближава људе и чини да се про-
блеми са којима се свакодневно суоча-
вамо, забораве.

– Истичем и хуманитарну страну за-
послених у Друштву. То је посебно до-
шло до изражаја пролетос када је ус-
ледио позив Секције за екологију и 
спортски риболов Електровојводине да 
се одмах помогне житељима поплавље-
ног села Јамена. Поред колега из других 

Огранака, одазвали су се и запослени 
из Управе друштва. Тога дана није било 
важно да ли си члан синдиката, да ли си 
у риболовачкој или некој другој спорт-
ској секцији, да ли си техничар, дирек-
тор или руководилац. Важно је било да 
си човек, хуман и да желиш да помог-
неш.  Учинили смо доста, а кроз при-
чу са мештанима на њиховим озареним 
лицима видели смо како у ствари чове-
ку мало треба да би био срећан – доча-
рава нам импресије Јовин.

Посебно место у активности Синди-
калне организације има Фонд солидар-
ности, који је готово увек на располагању 
било да је у питању лабораторијско ис-
питивање, специјалистички преглед или 
магнетна резонанца. Поред тога, одређе-
на средства из чланарине усмерена су на 
културна збивања, па запослени могу да 
посећују позоришне представе за које је 
увек обезбеђен одређени број улазница 
по приступачној цени. Потписани су и 
уговори са преко стотину фирми у гра-
ду у којима запослени могу да купују на 
месечне рате технику, обућу, одећу, ре-
гиструју своја возила и још много тога. 
Уз то, добру сарадњу имају и са Гранском 
организацијом пензионисаних радника 
Друштва, са којима су донирали стотину 
књига Геронтолошком центру у Обре-
новцу, јер су током мајских поплава из-
губили библиотечки фонд од неколико 
хиљада наслова.

На самом крају 2014. чланови Син-
диката дружили су се на радничкој 
Новој години која је многима оста-
ла у незаборавном сећању. А потом је 
пред сам дочек уследило изненађење 
за најмлађе. Уз позоришну представу 
и аниматоре у веселој и разиграној ат-
мосфери, дочекан је дуго очекивани 
Деда Мраз који је у богато окићеном 
ресторану са пуно балона испод јел-
ке делио поклоне а радост малишана 
за успомену овековечена је фотогра-
фијама.

М. Ј.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЕ

Рад за похвалу
Синдикална организација Управе Електровојводине, годинама уназад уходано, 
своје чланство укључује у програм превенције радне инвалидности, рекреације 
и рехабилитације. Веома успешно окупља заинтересоване за спорт и рекреацију, 
према потреби упућује средства у хуманитарне сврхе а познато је да је радницима 
на располагању и Фонд солидарности  који је до сада користио знатан број 
запослених

Миодраг Јовин, главни повереник Синдикалне организације Управе
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За оне који радни век нису провели 
у Електровојводини, надимак Геџа 
нема своје пуно значење уз име 

Милан Милинковић. Добио га је још 
педесетих година када је из родне Шу-
мадије дошао да ради у Електровојво-
дину  као електричар, у Новом Саду за-
сновао породицу и како каже почео да 
живи своје „друго доба“, за њега најпро-
дуктивнији период у којем је остварио 
важне улоге, стварао животни амбијент 
и градио пријатељства као предуслов за 
сећања.

Дочекавши пензију, за Геџу је наста-
ло „треће доба“ када је растерећен сва-
кодневних радних обавеза имао више 
времена за могућности које  годинама 
нису биле приоритет и негде по страни 
чекале да буду остварене. Доброг здра-
вља био је у прилици да још доста тога 
надокнади у животу. Милан Милинко-
вић је тако наставио избором да се нађе 
својим унуцима од куће до школе, да 
смисли најлепше стихове којима их је 
дочекивао са летовања или им упући-
вао када славе рођендане. Био је мате-
ријална и морална подршка потомци-
ма али и ишао у набавку својој деци ако 
нешто устреба њиховим породицама.

У Клубу пензионера памте га по 
томе што је обавезе које намеће актив-
но чланство у овој организацији, во-
лео да обавља не делећи их ни са ким. 
Имао је своје место, столицу на којој је 
увек седео када дође да одигра партију 
преферанса. Побеђивао је и губио, али 
увек уз осмех и зацакљених очију при-
мао емоције које су му колеге узвраћа-
ле. Посебно је умела да га обрадује 
госпођа Боса када га почасти његовом 
омиљеном посластицом, куглофом. А 
када се евоцирају догађаји у којима је 
као главни актер увесељавао друштво, 
умео је да одмахне руком и тако сећање 
на младост да обоји сетом. Своје пен-
зионерске дане у Клубу проживљавао 
је „пуним плућима“, на свом омиљеном 
месту седео у међувремену када ју је за-
мењивао одласком у апотеку да донесе 
лекове пријатељима који то нису били 
у могућности. Одлазио је до писарнице 

да испоручи или узме пошту за Гранску 
организацију, да у име Удружења одне-
се цвет у Дом некој колегиници која је 
због болести спречена да дође на дру-
жење. Био је чест гост и у канцеларија-
ма запослених у Електровојводини како 
би им захвалио на доброј вољи јер под-
ржавају и помажу бројне акције пензи-
онера.

Када му је здравље ограничило спо-
собност да се сам о себи стара, Геџа је 
са смешком констатовао да је за њега 
наступило „четврто“ доба. Он је сада 
у Дому за старе, навикава се на ново 
стање као и сви они који су били део 
његовог света и о којима је здушно 
бринуо. Пријатељи желе да му покажу 
како је његова енергија била неисцр-
пна подршка у тешким животним ситу-
ацијама свих њих. А Гранска организа-
ција упориште које ће увек бити ту за 

њега јер је због господина Милинко-
вића управо оно што јесте.

Геронтолошки центар у којем пен-
зионер Милинковић проводи дане 
није сабирно место онемоћалих, оних 
које је живот отписао. Домови за ста-
ре су тековна времена, место у којем 
се укрштају животне судбине, драго-
цена искуства, мала очекивања  обич-
них људи да буду поштовани и да своје 
време поделе у пријатној атмосфери са 
сустанарима. Има увек разлога да се са 
радошћу дочека нови дан, уз чар ишче-
кивања: ко ће доћи данас у посету? 

У Дому се мало спава, кажу они који 
редовно посећују Геџу.Тамо се будно 
сања и мери живот који њихов коле-
га није навикао да проводи сам. Сада 
је ред да се будућност мери и Геџином 
срећом.

М. Ј.

„ЧЕТВРТО ДОБА“ МИЛАНА МИЛИНКОВИЋА ГЕЏЕ

Милан Милинковић – Геџа, у „трећем добу“

Пензионерски дани Милана Милинковића били су обележени боравком у Клубу 
пензионера Електровојводине и то само онда када није био на „задатку“. Међу 
пријатељима познат по изузетној енергији којом је зрачио када понуди помоћ и буде 
подршка онима који нису више самостално могли да брину о себи

Посвећени активиста
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У самом центру Новог Сада нала-
зи се оаза мира, Дунавски парк. 
Најлепши новосадски парк се на-

лази на листи споменика природе наше 
земље. Разлози за то су многобројни. 
Парк се налази у близини Дунава, а 
ослања се на Дунавску улицу по којој 
је добио име. У деветнаестом веку на 
овом месту је био рукавац Дунава, Ли-
ман. Овај простор је тада био легло ко-
мараца и жаба, обрастао трском, све до 
1895. године када је одлучено да се ова 
површина уреди у парк. Тада је започ-
ет велики посао. Прво је насута земља 
у депресијама које су биле испуњене пе-
ском и муљем. Остала је једино бара и 
мало острво у њој. Она је касније озида-
на, тако да се од ње направило језерце. 
Острвце се зове “Ержебет” по чувеној 
мађарској грофици Ержебет Батори, а 
на њему је засађена жалосна врба у спо-
мен на Елизабету Баварску, аустријску 
царицу на коју је извршен атентат 1898. 
године. Почетком двадесетог века је 
почело интезивније уређење парка. За-
сађено је дрвеће и трава, направљене 
су земљане стазе и подигнута је судска 
палата која је данас Музеј Војводине. 
Постављена је и прва скулптура у виду 
водоскока, Нимфа. Она је дело Ђорђа 
Јовановића, чувеног новосадског ваја-

ра и академика САНУ. Затим је између 
1958. и 1962. године урађена рекон-
струкција парка по пројекту Ратибора 
Ђорђевића. Коначно, парк добија дана-
шњи изглед.

Дунавски парк се простире на повр-
шини од 33 695 квадратних метара. Под 
зеленом површином је 22 хиљаде ква-
дратних метара. У њему се налази око 
250 биљних врста, односно око 760 ста-
бала дрвећа. Овде се налазе како чети-
нари (црни бор, јела, чемпрес, туја), тако 
и листопадно дрвеће (платан, лешник, 
дивљи кестен, јаблан, сребрна липа…), 
а посебно се истиче примерак храста 
лужњака који је под заштитом држа-
ве. Ту је велики број жбуња шишмира, 
клеке, јапанске дуње… У језеру борави 
велики број паткица, корњача, понекад 
рибе, али и миљеници свих посетиоца 
парка. То су Иса и Биса, лабудови који 
се све до првих мразева задржавају баш 
у овом парку. Иса и Биса су главна ат-
ракција Дунавског парка. Свима који их 
виде измаме осмех на лице и права су 
мета свих присутних фотографа.

Дунавски парк је један од најлепших 
паркова у Србији. Преко дана у њему 
уживају родитељи са децом, а стари 
Новосађани овде проводе највећи део 
свог дана. Скоро свако вече у Дунав-

ском парку се окупљају млади који у 
њему остају до раних јутарњих сати. 
Свака шетња Новим Садом се, намер-
но или не, завршава баш овде. Мир, 
присуство добрих људи, Иса и Биса и 
прелеп амбијент су оно што само до-
некле описује боравак како у Новом 
Саду, тако и у самом парку. Дунавски 
парк је заштитни знак и незаобилазни 
симбол Новог Сада.

А.Ж.

ДУНАВСКИ ПАРК

Лабудови Иса и Биса су главна атракција Дунавског парка. Мир, присуство добрих 
људи, Иса и Биса и прелеп амбијент су оно што само донекле описује боравак како у 
Новом Саду, тако и у самом парку

Заштитни знак Новог Сада

Лабудови Иса и Биса, миљеници посетилаца Дунавског парка

�� ЂУРА ЈАКШИЋ ИСПУЊАВА 
ЖЖЕЉЕ

ДДунавски парк краси и велики број 
споменика. То су биста Бранка 
Радичевића (рад Иванке Ацин), фигура 
Преподобног Сергија Радоњешкогг 
(поклон Друштва руско-српскогг 
пријатељства), биста Мике Антића 
коју је израдио Павле Радовановић и 
споменик Ђуре Јакшића, рад Јована 
Солдатовића. За споменик Ђуре 
ЈЈакшића постоји и прича која каже 
дда ако шапнете жељу њему на уво и 
не кажете никоме шта сте пожелели, 
оствариће се.

А. Ж..
Статуа Ђуре Јакшића
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Спортска манифестација која се 
одржава на Дан Електровојводи-
не, сваког 28. јуна, овога пута по-

мерена је за крај године због, ситуације 
у земљи узроковане мајским поплавама. 
Тако су раднички Спортски сусрети ор-
ганизовани 22. децембра и то у: баскету, 
фудбалу, стоном тенису и шаху. 

Због временских услова, такмичење 
је било у великој дворани Спортског и 
пословног центра „Војводина“, у Новом 
Саду, док је шаховски турнир одржан у 
западном холу СПЕНС-а. 

Поред представника Електровојводине, 
учесници на спортским сусретима били су 
чланови екипа Команде 1. Бригаде Копне-
не Војске Републике Србије у Новом Саду, 
затим представници МУП-а РС, ново-
садске Полицијске управе, такмичари из 
„Одржавање и услуге“ д.о.о као и поједин-
ци из Удружења пензионисаних радника 
„Електровојводина“  и свако од учесни-
ка је за успомену добио мајицу са логом 
„Спортски сусрети 2014“.

Учеснике је на почетку овог спорт-
ског окупљања у име менаџмента Елек-
тровојводине топлим речима добро-
дошлице поздравио заменик директора 
Друштва др Петар Загорчић, чиме је оз-
начио почетак надметања.

Након трочасовног такмичења, 
екипе Електровојводине су се могле 

похвалити првим местима које су из-
војевале у оштрој конкуренцији у све 
четири спортске активности.

Када је реч о фудбалу, након првог 
полуфинала одржаног између екипа 
„Одржавање и услуге“ и МУП РС ПУ 
Нови Сад  резултат је био 2:1. Друго 
полуфинале са такмичарима „Елек-
тровојводина“ – Команда 1. Брига-
да КоВ прошло је уз резултат 4:1. За 
прво место борили су се представни-
ци „Електровојводина“ – „Одржавање 
и услуге“ где је екипа „Електровојво-
дина“ победом 1:0 освојила трон.

Надметање у баскету 3 на 3 резул-
тирало је победом „Електровојводи-
не“ која је савладала екипе остала три 
противника. На друго место пласи-
рали су се представници МУП РС ПУ 
Нови Сад, трећу позицију освојила 

је екипа „Одржавање и услуге“ д.о.о 
а на четвртом месту завршила је Ко-
манда 1. Бригаде КоВ-а.

И у стоном тенису представници 
„Електровојводине“, заузели су прво 
место. Следи екипа МУП РС ПУ Нови 
Сад, затим Команда 1. Бригаде КоВ-а 
и на крају су колеге из „Одржавања и 
услуга“ д.о.о.

Када је реч о шаху, такмичили су се 
прво представници Команде 1. Бри-
гаде КоВ са екипом „Електровојво-
дина“ и резултат је био 2:2. да би у 
наставку такмичења чланови еки-
пе „Електровојводина“ забележили 
резултат 4:0 у односу на Команду 1. 
Бригаде КоВ-а.

Након спортских сусрета уследи-
ло је и уручење пехара и признања 
победницима али и захвалница од-
скорашњем пензионеру Миодрагу 
Ралету Радаковићу, познатом по ду-
гогодишњем прегалаштву у развоју 
рекреативног спорта у Електровојво-
дини, што је са задовољством учинио 
заменик директора Друштва, др Пе-
тар Загорчић.

На крају сусрета колега и прија-
теља, уз обострано уживање гостију 
и домаћина, дружење је настављено 
на заједничком скупу  на Рибарском 
острву, и као што то бива, посебно 
после једног незаборавног дружења, 
пао је договор о поновном виђењу 
наредне године.

М. Ј.

„СПОРТСКИ СУСРЕТИ 2014“
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�� ГОСТИ „СПОРТСКИХ СУСРЕТА 2014“

Овом значајном спортском догађају, присуствовали су представници новосадске
војске и полиције. Уважени гости били су генерал Стојан Батинић, командант 1.
Бригаде КоВ, Петар Јеличић начелник Одељења за аналитику и криминалистичку
евиденцију у Полицијској управи Новог Сада, затим директор „Одржавања и услуга“
дд.о.о, Зоран Мартиновић као и представници Синдикалне организације ЕД Нови
Сад. 

М. Ј.

Са „Спортских сусрета 2014“

Победа - резултат озбиљне 
припреме
Екипе Електровојводине у четири различите спортске активности освојиле прва места. 
Ово је још један доказ квлитетног рада и озбиљног приступа развоју радничког спорта 
и рекреације




