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Електровојводина 
успешно послује

Остварени пословни резултати најбољи су показатељ да 
је Електровојводина један од најквалитетнијих делова Елек-
тропривреде Србије. Успешно завршена пословна година са 
оствареном добити од преко две милијарде динара, што ће ис-
казати финансијски део пословања, обавезаће Електровојво-
дину да држи темпо са пословним интересима као што су кон-
тинуирана испорука електричне енергије, смањење губитака, 
наплата свих потраживања, борба против крађе електричне 
енергије и оштећења електронергетске опреме, као и макси-
мална транспаретност у свим процесима рада.

Таквим начином пословања Електровојводина подиже како 
своју успешност, тако и успешност Електропривреде Србије у 
целини. Резултати пословања какве остварује Електровојво-
дина најбоље доприносе јачању ЕПС-а, став је директора 
Електровојводине, мр Богдана Лабана.

Наше Привредно друштво нема кредитна задужења, као ни 
дуг према добављачима, редовно измирује све своје обавезе. 
Постижемо импресивне резултате у погонској спремности, 
купцима испоручујемо квалитетну електричну енергију са све 
мање прекида у испоруци као и све мањим временом преки-
да. 

Степен наплате електричне енергије у претходној години 
остварен је у високом проценту са импресивних 99,6% фак-
турисане реализације, што представља најбољи резултат у 
ЕПС-у. И даље тежимо да наплатимо сваки киловатчас ис-
поручене електричне енергије јер тиме омогућавамо редовно 
функционисање читавог електроенергетског система. 

Такође, Електровојводина је значајно смањила губитке, са 
11,32% у претходној на 10,53% у прошлој години. Огранци ЕД 
Суботица и ЕД Сремска Митровица спустили су губитке ис-
под 10%. Резултат за углед. Посматрајући успешне електро-
привреде у региону, наше електродистрибуције ускоро би се 
могле наћи у групи најбољих.

Безбедност и заштита запослених је примаран циљ и изу-
зетно важан сегмент функционисања Друштва. Успели смо и у 
овом сегменту рада да смањимо број повреда за петину. Зала-
гање сваког запосленог и стална присутност и контрола на те-
рену одговорних лица има за циљ нулту толеранцију на греш-
ке које узрокују повреде, односно да их не буде уопште.

Такође, одлучни смо у борби против крађе електричне ен-
регије и оштећења електроенергетске опреме. Самостално и 
у сарадњи са свим надлежним институцијама нећемо стати 
у борби против овог вида криминала. Не сме се заборавити 
чињеница да је имовина Електровојводине имовина свих нас.

Електровојводина као високопрофесионалан и друштвено 
одговоран привредни субјект, континуирано ради на усавр-
шавању и модернизацији пословних процеса и то као приори-
тетан задатак свакодневно поставља пред све запослене.

Мирко Шијан
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УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ОСНОВАМА УНУТРАШЊЕГ ОРГАНИЗОВАЊА ЈП ЕПС  

УВОДНИ САСТАНАК ЗА ПРОЈЕКАТ „ПРОЦЕС РАЗДВАЈАЊА ОДС-А  И СНАБДЕВАЧА“ 

Александар Обрадовић, дирек-
тор „Електропривреде Србије“ 
потписао је, почетком марта, 

Одлуку о основама унутрашњег орга-
низовања „Електропривреде Србије“ 
и Правилник о организацији и систе-
матизацији послова у ЈП ЕПС. Од тог 
тренутка следи примена нове органи-
зационе шеме у ЈП ЕПС, којом се уки-
дају све дирекције и смањује број сек-
тора са 65 на 35. На тај начин у ЈП ЕПС 
су укинуте 43 директорске функције. 

Новом организационом шемом 
ЈП ЕПС је више интегрисан са при-

вредним друштвима, где ће, такође, 
у наредном периоду бити примење-
на ова систематизација послова. 
Циљ је да ЈП ЕПС буде ближе про-
изводњи и дистрибуцији електри-
чне енергије. 

Усвајање Одлуке и Правилника 
први су кораци у реорганизацији 
компаније по Програму реорганиза-
ције, који је крајем новембра прошле 
године усвојила Влада Србије. Прва 
фаза програма реорганизације пред-
виђа да до 1. јула сва привредна 
друштва за производњу угља и елек-

тричне енергије буду интегрисана у 
ЈП ЕПС, оснивање једног привред-
ног друштва за дистрибуцију елек-
тричне енергије у којем ће бити сва 
досадашња ПД за дистрибуцију, као 
и наставак рада ПД „ЕПС Снабде-
вање“. На тај начин уместо досада-
шњег организовања кроз 14 правних 
субјеката систем ће функционисати 
са три правна субјекта. Програмом 
реорганизације ЕПС предвиђено је 
да до 1. јула 2016. године ЕПС поста-
не акционарско друштво. 

Приредио: М. Ш.

Једна од кључних промена у ре-
организацији „Електропривреде 
Србије“ у наредном периоду је и 

суштинско раздвајање функционисања 
оператора дистрибутивног система и 
снабдевача, као и формирање једног 
Оператора дистрибутивног система. 
Влада Србије, као власник ЕПС-а, по-
ставила нам је јасне циљеве - да будемо 
ефикаснији, профитабилнији и органи-
зованији. ЕПС је сада и показно место 
за реформе у јавном сектору, што је и 
част и обавеза за све нас – рекао је Алек-
сандар Обрадовић, директор „Електро-
привреде Србије“, на уводном састанку 
за пројекат „Процес раздвајања-Тран-
сформација оператора дистрибутивног 
система и снабдевача”. 

Састанку су, осим чланова Одбо-
ра извршних директора, присуствова-
ли и представници Министарства ру-
дарства и енергетике, Међународног 
монетарног фонда, Европске банке за 
обнову и развој, директор ПД „ЕПС 
Снабдевање“, директори ПД за дистри-
буцију електричне енергије, као и Ми-
лан Ђорђевић, председник Синдика-

та радника „Електропривреде Србије“. 
Консултантски тим на овом пројекту 
представио је актуелну позицију, циље-
ве, кораке који предстоје у трансформа-
цији ОДС, као и перспективе либерали-
зације тржишта у Европи. Као посебни 
изазови истакнути су стандардизација 
услуга, већа оријентација ка купцу који 
сада има право избора снабдевача, као 
и унапређење технологија. 

- Формирањем једног оператора 
дистрибутивног система од постојећих 
пет ПД за дистрибуцију електри-

чне енергије омогућиће се равноме-
ран техничко-технолошки развој наше 
дистрибутивне мреже и на основу так-
вог развоја сви корисници, грађани и 
привреда, имаће једнаке услове независ-
но од подручја где живе – рекао је Алек-
сандар Обрадовић. - Оператор дистри-
бутивног система биће посебно ПД, где 
ће ЕПС имати 100 одсто власништва 
и није планиран ниједан обилик при-
ватизације нити увођења мањинског 
стратешког партнера у ОДС.

Приредио: М. Ш.

Нова систематизација – мањи 
број директора 

ЕПС – показно место за реформе
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Александар Обрадовић, дирек-
тор „Електропривреде Ср-
бије“ и председник Одбора 

извршних директора, у Новом Саду 
je заједно са извршним директорима, 
15. фебруара, представио план реор-
ганизације ЕПС-а вишем и средњем 
менаџменту привредних друштава 
„Електровојводина“ и „Панонске ТЕ-
ТО“.

Одговарајући на питање зашто је 
ЕПС кренуо у промене и колико за-
послени заиста разумеју процесе 
који нас очекују, Обрадовић је ре-
као да ће резултат тих промена бити 
то да знање и струка преузму доми-
нантну улогу у свим процесима који 
се одвијају у ЕПС-у. Он је нагласио да 
ЕПС мора да постане профитабилна 
компанија привлачнија младима и да 
према ономе што заиста може да буде 
ЕПС би требало и да постане покре-
тач развоја наше земље, јер Србији 
осим ЕПС-а није остао ни један вели-
ки систем који би могао да одигра ту 
улогу. То ЕПС може да постане само 
ако буде један интегрисан систем. 

- ЕПС ће бити велика, снажна ком-
панија коју неће бити могуће распар-
чавати на различите начине за шта 
је већ било идеја и покушаја. Само 
такви, јединствени можемо постати 
заиста јака компанија која може да 
наступи на отвореном тржишту које 
је већ ту и све је спремно за конку-
ренцију. Држава нам не гарантује ни 
једног купца, а мораћемо да живимо 
само од онога што сами зарадимо – 
рекао је директор ЕПС-а.

Он је указао на важност заиста чвр-
стог повезивања по хоризонтали и 
по вертикали и нагласио да је процес 
корпоративизације почео. Обрадовић 
је објаснио да ће 1. јула ЕПС имати три 
целине, а то су ЈП ЕПС у коју ће ући 
и садашњи производни капацитети, 
„ЕПС Дистрибуција“ и „ЕПС Снабде-
вање“, док ће 1. јула 2016. године ЕПС 
постати акционарско друштво.

- Како би тај процес био што ус-
пешније спроведен, у овом тре-

нутку потребна је пуна сарадња 
целокупног менаџмента и свих за-
послених у ЕПС-у. Ако ми сами не 
будемо мењали ЕПС, неко други 
ће, како је то већ урађено у једном 
броју компанија у Србији - рекао је 
Обрадовић. - Реструктурисани ЕПС 
биће занимљивији како запослени-
ма који ће имати много више при-
лике за напредовање унутар ЕПС 
групе, тако и младима који у овом 
тренутку компанију не посматрају 

као пожељно место за запослење и 
професионално доказивање. Дист-
рибуција никада неће бити издвоје-
на из ЕПС-а, као ни неки производ-
ни капацитети јер нам је идеја да 
ЕПС не буде пример попут неких 
лоших из региона, већ да постане 
јединствен и профитабилан систем 
који би већински остао у државном 
власништву, истакао је директор 
Обрадовић.

А. Ј. Р.

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕПС-А ПРЕДСТАВЉЕН У НОВОМ САДУ
РЕОРГАН

И
ЗАЦ

И
ЈА

ЕПС мора бити јединствен
Електровојводина прво дистрибутивно привредно друштво ЕПС групације које 
је посетио топ менаџмент ЕПС-а како би представили план реорганизације и у 
непосредном контакту са највишим и средњим менаџментом разговарали о правцима 
процеса који чека компанију

Реструктурирање ЕПС-а: презентација у Електровојводини

l ЕлЕктровојводина доприноси јачању Епс-а

Директор Електровојводине мр Богдан Лабан обратио се менаџменту рекавши да 
је Електровојводина увек важила за лидера у електродистрибутивној делатности 
и да ће то и остати, о чему сведоче резултати пословања те да активно учествује у 
процесу промена тиме што су запослени из овог Привредног друштва већ укључени 
као чланови радних група које раде на дефинисању процеса у реструктурирању, те 
да се епитета лидера неће одрећи јер управо таква Електровојводина доприноси 
јачању ЕПС-а.

А. Ј. Р.
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Реализовани циљеви Интегрисаног 
менаџмент система (ИМС) пре-
зентовани су на састанку Одбора 

крајем марта.
Током 2014. године постигнути су изу-

зетни резултати на реализацији планова 
одржавања на свим напонским нивои-
ма. Међутим, у фебруару прошле године 
олујни ветар са снегом, а током пролећа 
и лета обилне падавине са поплавама 
учинили су да ове изузетно неповољ-
не климатске промене утичу на добије-
не резултате у броју испада потрошача и 
смањењу безнапонске паузе. Ту циљ није 
у потпуности остварен због испада елек-
троенергетских трансформатора 110/x, 
35/x и средњенапонске мреже. Такође 
је наглашен недостатак око две стотине 
електромонтера, јер су они старији и ис-
куснији отишли у пензију.

Технички губици по трафо реонима 
крећу се од 5,15 % у Новом Саду до 8 
одсто у Алибунару. О свим мерама и 
интервенцијама на ЕЕО постоји еви-
денција, а ефекти се свакодневно прате 
преко SCADА система у диспечерским 
центрима. Такође је истакнуто да је 
проценат неочитаних бројила мањи од 
3 одсто, а достава података о очитаним 
стањима одвија се у задатим роковима.

Током прошле године због дуга је 
обустављена испорука електричне 
енергије по налогу снабдевача на пре-
ко 35 000 мерних места. Напоре треба 
уложити на већем броју овера и циклус-
ној замени мерних уређаја. Поред тога, 
Контролно тело је успешно оствари-
ло прелазак на нову верзију стандарда 
ERPS ISO 17020:2012.

На састанку Одбора констатовано 
је да је током прошле године израђено 
просечно 26,7 пројеката месечно, што 
је за 7 одсто више од планираног. Када 
се говори о пословној функцији енерге-
тике, циљ је да се смањи просечно вре-
ме одлучивања по захтеву за издавање 
одобрења за прикључење на 16 дана 

што је превазиђено, јер је саопштено да 
је надлежнима у Електровојводини за 
овакав посао у просеку потребно око 
11 дана.Поред тога, број решених пред-
мета у року од једног месеца рачунајући 
од дана подношења захтева за издавање 
одобрења за прикључење је преко 85 
процената.

Централизовани су и обједињени по-
слови јавних набавки и магацинског по-
словања. Контрола примене наредбе о 
документационом току и Одлуке о еви-
дентирању и праћењу испуњења угово-
ра је такође остварена у потпуности. То 
се може рећи и за Годишњи план инвес-
тиција, одржавања и набавки основних 
средстава и заштите и унапређења жи-
вотне средине.

Када је реч о информатици и теле-
коминикацијама, изградња нових ан-
тенских стубова и побољшање те-
лекомуникационе инфраструктуре 
Електровојводине уз проширење и оп-
тимизацију широкопојасне радио ре-
лејне мреже за повезивање ППО и ЕЕО 
је остварена. Изузетак су ЕД Зрењанин 
и ЕД Сомбор, где дигитализација систе-
ма радио веза није спроведена.

На састанку Одбора закључено је 
да су обезбеђена финансијска сред-

става за одржавање и инвестиције 
и благовременог извршења доспе-
лих обавеза у складу са уговорима 
и роковима доспећа. Добијен је по-
зитиван извештај независног реви-
зора о извршеној ревизији финанс-
нијског извештаја за 2013. годину. 
Израђена је јединствена евиденција 
о катастарским подацима о имовин-
ско правним односима у трансфор-
маторским станицама 110/x и орга-
низовано је једнообразно поступање 
огранака приликом принудне напла-
те пред извршитељем.

Реализован је план стручног оспо-
собљавања запослених у Друштву, 
испуњени задаци у области безбед-
ности и здравља на раду. Посебно се 
истиче задовољство услугама које 
пружа Електровојводина до чега 
се дошло након спроведене анке-
те клијената од стране Контролног 
тела. 

Одбор за ИМС је упознат и са ре-
зултатима провере коју је спровела 
међународна сертификациона кућа 
CERTOP. Није евидентирана ниједна 
неусаглашеност нити је издат захтев 
за корективну меру.

М. Ј.

КВ
АЛ

И
ТЕ

Т
САСТАНАК ОДБОРА ЗА ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

Извештаји о реализованим циљевима ИМС за протеклу годину показују да су 
дирекције, центри, сектори и Контролно тело испунили своје планове и остварили 
задатке у високом проценту

Састанак Одбора за интегрисани менаџмент систем

Задовољни оствареним 
резултатима
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За директора Дирекције за плани-
рање и инвестиције у Управи име-
нован је мр Драгољуб Мучалица,  

за директора Центра за информатику и 
телекомуникације именован је мр Дарко 
Међедовић, а за директора Огранка ЕД 
Рума именован је мр Милан Кончаревић. 

Мр Драгољуб Мучалица је завршио 
Факултет техничких наука у Новом Саду, 
електроенергетски смер. По завршетку 
студија радио је као асистент приправник 
у овој високообразовној установи.

Од 1978. године ради у ООУР „Пројект-
ни биро“ у саставу СОУР „Електровојво-
дина“ где је ангажован на пословима из-
раде пројектно-техничке документације 
из електропривредне делатности. Уз по-
ложени стручни испит којим добија и 
одговарајућа овлашћења, Мучалица је 
завршио и последипломске студије на 
Електротехничком факултету у Београду 
чиме је стекао звање магистра електро-
техничких наука у области електроенер-
гетска постројења и опрема.

Почетком 1985. мр Драгољуб Мучали-
ца изабран је за техничког руководиоца 
Пројектног бироа Електровојводине да 
би девет година касније постао директор 
и ту функцију обављао све до 2008. го-
дине када је именован на чело Дирекци-
је за планирање и инвестиције у Управи 
Друштва. Потом 2009. године именован 
је за руководиоца Сектора инвестиција и 
изградње у Управи, а почетком фебруара 

ове године поново је именован на посло-
ве директора Дирекције за планирање и 
инвестиције.

Годинама Драгољуб Мучалица руко-
води квалитетним тимовима електро, 
грађевинске, машинске и геоетске стру-
ке.

Мр Дарко Међедовић је завршио Фа-
култет техничких наука, електротехни-
чки одсек Универзитета у Новом Саду. 
Након стицања дипломе запослио се 
у ЕД Врбас где је радио као инжењер 
за развој техничких информационих 
система. Своје пословно искуство сте-
као је као самостални организатор у 
Сектору за развој у „Енергософту“ АД 
Нови Сад. Од 1996. до 2001. године ру-
ководилац је Одељења управљања, ин-
форматике и развоја у ЕД Врбас, да 
би од 2001. до 2006. био на челу тог 
Огранка. Уз рад се образује перма-
нентно и 2007. магистрира на свом ма-
тичном факултету, a Master of business 
administration (MBA) стиче на United 
Business Institutes у Бриселу. Наредне 
две године био је руководилац Пого-
на „Врбас“, а од 2008. године у Управи 
Друштва је на пословима водећег ин-
жењера у Центру за информатику и те-
лекомуникације.

На позицији директора Центра за ин-
форматику и телекомуникације је до 
2012. године, затим је водећи инжењер у 
матичном Центру, а 2014. године имено-

ван је за  директора Центра за информа-
тику и телекомуникације. 

Мр Милан Кончаревић завршио 
је Економски факултет, а потом и 
постдипломске студије на Универзите-
ту у Сарајеву где је живео до 1992. го-
дине. Упоредо са стицањем високог об-
разовања усавршавао се и у лидерским 
вештинама у Лозани у Швајцарској где је 
стекао звање специјалисте у тој области.

Своје прво радно искуство имао је 
у предузећу „Зрак Сарајево“ на по-
словима шефа рачуноводства, а затим 
и финансијског директора. Усаврша-
вање у струци и способност снала-
жења у организовању послова пози-
ционира га на место комерцијалног 
директора, затим директора пројекта 
у иностранству да би на крају обављао 
послове директора тог предузећа. Уз 
то 1994. године Привредна комора Ре-
публике Српске именује га за генерал-
ног секретара.

Мр Милан Кончаревић бележи још 
неколико водећих функција које је оба-
вљао и то као финансијски директор у 
„Николасу“ д.о.о. Београд, рукводио је 
предузећем „Пнеуматик“ у Новој Па-
зови, био је директор у ЈП „Геа План“- 
Дирекција за изградњу  и грађевин-
ско земљиште у Старој Пазови, а једно 
време је обављао функцију директора 
у ЈКП „Чистоћа“ у Старој Пазови. 

М. Ј.

ИМЕНОВАЊА У УПРАВИ И ОГРАНЦИМА ДРУШТВА И
М

ЕН
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Појачан менаџерски тим
Одлуком директора Друштва мр Богдана Лабана на одговорне функције у Управи и 
огранцима, извршена су именовања за одговорне послове

Мр Драгољуб Мучалица, Мр Дарко Међедовић Мр Милан Кончаревић
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Електровојводина планира да током 
ове године реконструише 15 тра-
фостаница 110/x kV. Тим поводом 

од 2. до 6. марта у Норцеву на Иришком 
Венцу Сектор експлоатације и Сектор 
инвестиција и изградње организовао 
је обуку еминентних произвођача оп-
реме. Предавањима је присуствовало 
тридесет запослених из свих огранака 
Електровојводине и из погона Врбас, 
Кикинда и Вршац. Главни инжењер у 
Сектору експлоатације Управе Милан-
ко Радић, координатор обуке, каже да је 
за четири дана успело да се представи 
исто толико  најеминентнијих произ-
вођача заштите.

– Првог дана излагали су предста-
вници „SIEMENS“ д.о.о из Београда. 
Следећег дана детаљну обуку о својим 
заштитним релејима представила је 
компанија  ABB, а трећег дана стручња-
ци „SCHNEIDER ELECTRIC”-а Ср-
бија и најзад запослени у предузећу 
„SATURNELECTRIC“ д.о.о. Београд. Од 

ових произвођача у наредном периоду 
очекујемо испоруку заштитних уређаја 
– објашњава Радић. Обука је, према ре-
чима Миланка Радића, била детаљна и 
успешна што су показали и сви присут-
ни својим активним учешћем.

– Након обуке одржан је састанак 
Служби за мерење и заштиту Елек-
тровојводине на којем су истакнути 
заједнички проблеми у Службама у 
огранцима Друштва. Формирали смо 
неколико радних група, а теме о који-
ма смо расправљали односиле су се из-

међу осталог на земљоспојне прекидаче 
са предлогом унапређења техничког ре-
шења за њихов рад. Разматрано је и пи-
тање краткоспојне сабирничке заштите 
као и одржавања реклозера који се ма-
совно уграђују, а потребно би било до-
радити подлоге о њиховом одржавању 
у оквиру процедура и упутстава Систе-
ма квалитета. С тим у вези формирана 
је радна група која ће се бавити тим пи-
тањем – наглашава Радић.

Jедан од закључака са састанка МИЗ-а 
односи се на набавку постројења Ring 
Main Unit, односно постројења средњег 
напона која се уграђују у кабловску мре-
жу. Уз њих би требало додати и набавку 
адаптера за прикључење каблова да би 
се избегао проблем приликом прикљу-
чења. 

Закључено је и да у Службама ме-
рења и заштите треба подстицати рад 
стручњака, младих инжењера и техни-
чара обучених и квалификованих за 
сложен посао који се, стално мења и 
унапређује. 

Закључено је такође, да је још једном, 
приликом пуштања електроенергет-
ских објеката у употребу неопходно да 
се стручна лица детаљно оспособе за 
испитивање и одржавање уређаја сва-
ког произвођача понаособ.

Учесници стручне обуке из области 
заштите и управљања.

М. Ј.

О
Б

УК
А

ОДРЖАНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА

Унапређењем знања техника 
примењивија
Најпознатији произвођачи заштитних релеја за средњенапонске изводе и 
трансформаторе који су уграђени у трафостанице оджали презентацију своје 
опреме -  Циљ презентације стицање и унапређење знања из области која се односи 
на примену најсавременијих техничких решења у уградњи заштитних релеја за 
средњенапонске изводе и трансформаторе 

l АмбициозАн плАн

Према речима Миланка Радића, главног инжењера у Сектору експлоатације Управе 
ове године биће реконструисано и пуштено под напон 15 електроенергетских 
објеката који ће унапредити квалитет електроенергетског система 
Електровојводине. На сваком објекту, према плановима, радиће се реконструкција 
или ће бити изграђени у потпуности.

М. Ј.

Стручна обука на Иришком венцу
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Састанак представника Дирекције 
за планирање и инвестиције и ру-
ководилаца функција инвестици-

ја из огранака одржан је 19. фебруара. 
Разматран је План набавки стратешког 
материјала, опреме и радова неопход-
них за реализацију Плана инвестиција 
огранака у 2015. години. Закључено је 
да је план централизован, па је могуће 
покретање више набавки са исте пози-
ције плана, што је новина у односу на 
претходну годину, те да су стратешки 
важни материјали предвиђени у обиму 
који обухвата и део потреба за наредну 
годину.

На тему реализације Плана инвес-
тиција, набавки основних средстава и 
заштите животне средине за 2014. го-
дину известилац је био директор Ди-
рекције за планирање и инвестиције 
мр Драгољуб Мучалица. Закључено је 
да је и поред одређених проблема око 
спровођења јавних набавки у првој по-
ловини 2014. године, реализација ин-
вестиција, као и набавки основних 
средстава извршена у складу са Пла-
ном. План инвестиција у 2014. години је 
извршен  са 93,61%. Посматрајући соп-
ствена средства, проценат реализације 
инвестиција је 100,81%. Посматрајући 
укупна плаћања реализација Плана 
инвестиција износи 91,61%, а посма-
трајући плаћања сопствених средстава 
реализована је 99,59%.  План набавки 
основних средстава  у 2014. години је 
извршен 101,26%.

Директор Мучалица упознао је при-
сутне о инвестицијама које су у току. 
Наглашена је потреба максималног ан-
гажовања, како би се инвестиције за 
које су се стекли услови активирале. 
Урађена је колаудација за ТС „Сремска 
Митровица 1“’  и за ТС „Суботица 4“. 
Договорено је да се сва улагања у „Јуж-
ни ток“ у сарадњи са својим економ-
ским службама деактивирају, како се не 
би третирале као инвестиција у току.

Приказан је и месечни билтен о ко-
ришћењу програма OpenDoc. По на-
логу директора извршне функције 

за технички систем, радна група за 
праћење примене програма OpenDoc 
је израдила OpenDoc Билтен, који ће 
се као месечни извештај достављати 
директорима огранака и директори-
ма дирекција, са кумулативним пода-
цима за текућу годину, за све огранке. 
OpenDoc Билтен садржи податке о ак-
тивностима које се евидентирају у рад-
ним процесима, за које је предвиђена 
примена програма OpenDoc. На са-
станку је представљен Билтен за месец 
јануар 2015. године. У сваком огран-
ку се може покренути аутоматско ге-
нерисање извештаја, за произвољни 
временски период, са подацима који се 
односе на огранак. Билтен је иницијал-
но намењен пословодству за праћење 
рада и уочавање критичних тачака у 

радним процесима, али је такође и до-
дата извештајна функција која треба 
да олакша рад руководиоцима секто-
ра и осталим лицима који су надлежни 
за контролу извршавања предметних 
радних процеса.

На састанку је, између осталог, кон-
статовано и то да до момента одржа-
вања састанка нису ступили на снагу 
нови подзаконски акти Закона о пла-
нирању и изградњи чија је примена 
након доношења отпочела почетком 
марта ове године. С обзиром на крат-
ке рокове, закључено је да треба актив-
но пратити објављивање  и ступање на 
снагу нових подзаконских аката, како 
би се могло наставити са припремама 
за рад у новим условима.

А. Ж.

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА
И

Н
В
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Ц
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ЈЕ

Успешна реализација 
инвестиција
Реализација инвестиција као и набавка основних средстава задовољавајућа - План 
инвестиција у 2014. години извршен са 93,61%

Реконструкција ТС 110/35/20 kV „Бечеј“
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Одлуком директора Електровојво-
дине мр Богдана Лабана а пре-
ма налогу извршног директора 

за дистрибуцију електричне енергије ЈП 
ЕПС-а на конзумно подручје ПД Елек-
тросрбија  хитно су упућене три екипе, од-
носно петнаест наших електромонтера.

Бранислав Шолаја, главни електромон-
тер у ЕД Нови Сад и вођа екипе каже да 
су након одлуке директора Друштва за по-
моћ одмах уследиле припреме па су у су-
боту, 7. марта у поподневним сатима већ 
били на терену у Бајиној Башти где су еки-
пе одмах почеле поправке на нисконапон-
ској мрежи.

– Из Бајине Баште, где су нам се придру-
жила двојица колега који познају терен, 
отишли смо на брдо Пепељ где смо дожи-
вели сву силину снежних наноса. Смето-
ви високи преко метар и завејани путеви 
онемогућавали су кретање возила. Били 
смо у засеоцима на падинама Таре где је 
требало да отклонимо квар на далеководу 
јер је седам трафостаница било без напона 
четири дана. Без електричне енергије тада 
је било око хиљаду људи. Пешачили смо 
читава три сата и од стуба до стуба тражи-
ли квар који је проузроковао пад жице са 
изолатором на конзолу. Због висине снега, 
на сваких пар минута смо се смењивали на 
почетку колоне и то под пуном опремом. 
Не знајући шта да очекујемо понели смо са 

собом и моторку, резервне жице и пресе – 
објашњава Шолаја.

Уследили су затим радови на нискона-
понској мрежи у домаћинствима на пади-
нама Кадињаче, а сналазили смо се по име-
нима трафостаница које су дали мештани, 
каже Шолаја.

Никола Пргомеља, водећи електромон-
тер 1 из ЕД Рума каже да су најугроженији 
били мештани засеока у брдскопланин-
ском делу западне Србије, где су сметови 
отежавали прилаз далеководима и тра-
фостаницама. 

– Људи којима смо помагали били 
су веома стрпљиви. Наш радни дан је 
био од седам ујутру до осам увече, јер 

је конфигурација терена захтевала да 
се део пута возимо, а део пешачимо. 
Боравили смо на надморској висини 
преко 1.000 метара, а посебно је било 
тешко на Дебелом Брду које је позна-
то по честој блокади на путевима то-
ком зимских месеци – објашњава Пр-
гомеља.

Поред настављања проводника, ди-
зања СКС-а, извлачења нове нискона-
понске мреже што је углавном ради-
ла екипа из ЕД Рума, монтери из ЕД 
Зрењанин морали су да подижу елек-
тричне стубове. Милорад Тица, вођа 
зрењанинске екипе задужен за коор-
динирање посла, нагласио је да меха-
низација није могла да приђе  па су и 
услови у којима су радили били изу-
зетно тешки. 

Све време пратило их је пет теретних 
возила, три камиона од чега два карга 
и један тракер којим се разносе стубо-
ви. Монтери Електровојводине успели 
су да оспособе 150 трафостаница 10/04 
kV, раскрче од снега километре непри-
ступачног терена, учврсте међусобне 
везе и силом прилика стекну непоно-
вљива професилонална искуства. 

М. Ј.

СА
РА

Д
Њ

А
ЕКИПЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

Одговорили задатку у најтежим 
условима
Снежни наноси и јак ветар почетком марта оковали Моравички и Златиборски 
округ и изазвали кидање далековода и тешке кварове у трафостаницама 
– Електровојводина упутила помоћ угроженим подручјима. Монтери 
Електровојводине и наша механизација показали како одговорити најтежим 
задацима

Екипе Електровојводине у отклањању кварова изазваних снежним непогодама

l Захвалница свим привредним друштвима За дистрибуцију

У име Електросрбије директор тог привредног друштва Срђан Ђуровић је упутио 
захвалницу и Електровојводини у којој између осталог истиче најдубљу захвалност 
нашем привредном друштву, пре свега екипама електромонтера. 

– Захваљујући њиховој професионалности, пожртвованости и напорном раду у 
изузетно тешким условима, погон је нормализован а енергетски систем стабилан 
– каже се у захвалници.

М. Ј.
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Електро-
војводине у фебруару 2015. године 

била је добра и није било ограничења 
у испоруци електричне енергије. Због 
проблема у преносном систему у три 
наврата је у вечерњим сатима четвртог, 
осамнаестог и деветнаестог фебруара 
увођена напонска редукција од 5% на 
свим ТС 110/х kV.

 У овом месецу настављен је тренд по-
вољне хидролошке ситуације, због чега су 
производни капацитети у хидроелектрана-
ма и у овом месецу радили у режимима рада 
изнад билансираних, тако да је прошлого-
дишња производња из овог периода над-
машена за преко 40%. Стабилизације про-
изводње угља а самим тим и производње у 
обреновачким термоелектранама, довела је 
до уравнотежености домаће производње и 
потрошње електричне енергије у Републи-
ци Србији и престанка потребе за интен-
зивним увозом додатних количина који је 
био присутан претходних месеци.

− Што се тиче погонске спремнос-
ти и функционисања дистрибутивног 

система Електровојводине током феб-
руара, чињеница је да је систем радио 
изузетно стабилно, што се види и по 
малом броју погонских догађаја, при-
ближно на прошлогодишњем нивоу. 
Изузетак једино представља период од 
шестог до осмог фебруара, када је на 
појединим деловима конзумног под-
ручја Електровојводине због снежних 
падавина праћених ветром забележен 
повећан број кварова, који нису били 
значајнијег обима и приликом њихо-
вог отклањања није било већих про-
блема – рекао је Звездан Крунић, глав-
ни инжењер у Сектору за управљање и 
планирање конзума.

Од значајнијих догађаја Крунић из-
дваја следеће: петог фебруара у 13,38 
сати, услед квара на 35 кV прекидачу 
испаo je 35 kV извод „Уљма“ који се 
напаја из ТС 110/35/20 kV „Вршац 1“. 
Том приликом без напајања електрич-
ном енергијом остају купци електри-
чне енергије са конзумног подручја ЕТ 
број 2 у ТС 35/10 kV „Уљма“ у трајању 
од 132 минута. Двадесетчетвртог јану-

ара у 4,21 сати, услед квара узроко-
ваног појавом животиње (твор) и 
деловањем диференцијалне заштите, 
из погона je испаo ET 110/20 kV број 
1 у ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“. Време 
трајања прекида у напајању купаца 
електричном енергијом износило је 39 
минута. Седмог фебруара у 15,27 сати, 
услед пада дрвета на проводнике дале-
ковода, из погона je испаo 20 kV извод 
„Црвени Чот“ у ТС 35/20 kV „Беочин“. 
Време трајања прекида у напајању ку-
паца електричном енергијом износило 
је 582 минута. Деветог фебруара у 21,06 
сати, услед квара изазваног уласком 
животиње (твора) на сабирнице, дола-
зи до испада ЕТ број 1 у ТС 110/20 kV 
„Нова Црња“. Прекид у напајању купа-
ца електричном енергијом са конзум-
ног подручја ове ТС износио је 39 ми-
нута.

И током фебруара месеца настављен 
је неовлашћен приступ дистрибутив-
ној инфраструктури Електровојводи-
не од стране трећих лица, али уз зна-
чајан напредак с обзиром на то да је у 
фебруару пријављен само један случај 
крађе у дистрибутивном систему, и то 
на СТС 20/04 kV „Курјаковац“ (напаја 
викенд насеље) на изводу 20 kV „Мали 
Радинци“ из ТС 110/35/20 kV „Рума 1“, 
када су исечени и однешени успонски 
водови.

Када је реч о кретању потрошње 
електричне енергије, према диспе-
черским подацима, у фебруару 2015. 
године, дистрибутивним купцима на 
територији Војводине испоручено је 
746 GWh електричне енергије, што 
представља повећање за 3,35% у од-
носу на исти период претходне го-
дине и смањење за 8,24% у односу на 
билансне количине, Енергија је испо-
ручена уз максималну регистровану 
снагу од 1.371 МW, која је на нивоу 
вршне снаге из фебруара предходне 
године.

Средња дневна температура у феб-
руару 2015. године је била 2,6оС што 
је за 3,4оС ниже од средње дневне 
температуре забележене у фебруару 
претходне године.

Приредила: А. Ж.

РАД ЕЕС-А У ФЕБРУАРУ 2015. ГОДИНЕ И
СТО
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Без ограничења у испоруци
Услед повољне хидролошке ситуације производни капацитети у хидроелектранама 
радили у режимима рада изнад билансираних - Стабилизација производње угља 
довела до уравнотежености домаће производње и потрошње електричне енергије
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У Погону Сента запослено је 53 
радника који свакодневним ан-
гажовањем испуњавају плани-

ране активности. Када је реч о одржа-
вању 20 kV мреже, ревизија и ремонти 
преко 200 км надземне и 60 км подзем-
не мреже остварена је у потпуности у 
2014.години. 

То се може рећи и за ремонте пре-
ко 200 дистрибутивних трафостани-
ца. Само два радника у МИЗ-у Погона 
урадили су термовизијску контролу у 
преко 400 трафостаница и 800 КО на 
конзумном подручју Сента и Кањижа. 
Поред тога, истичу да су заменили 173 
дотрајалих нисконапонских дрвених 
стубова за нове бетонске.  Забележи-
ли су преко три хиљаде интервенција 
дежурних екипа у отклањању кваро-
ва, укључењу потрошача на мрежу, 
поправци уличне расвете и замени 
дотрајалих бројила. Руководилац По-
гона Сента, Адам Јожеф каже да је због 
побољшања напонских прилика стара 
зидана трафостаница 8 „Ада“ замење-
на новом  стубном трафостаницом 8 
„Ада“ и уз то је изграђена нова стубна 
трафостаница 54 „Ада“.

– Заменили смо преко 1800 комада 
20kV изолатора на 20kV изводу „Мол“. 
Реконструисан је огранак према Вели-
ком путу у Утринама на 20kV изводу 
Халас Јожеф, замењен је 20kV кабел 
на траси од 190 метара код МБТС-
19 Сента као и 20kV кабел на траси 
од 430 метара између монтажно-бе-
тонске ТС-2 и зидане ТС-13 „Ада“ – 
објаснио нам је Јожеф. 

У овом Погону, на електромрежу 
прикључено је нових 90 купаца. С об-
зиром на укупан број купаца, преко 
26 000, у Сенти наводе да реклама-
ција нема много што је за ово конзум-
но подручје уобичајено. Приоритет у 
пословању је, уз безбедност на раду 
и наплати потраживања и смањење 
губитака и на томе ревносно раде о 
чему сведочи и податак да су у про-
секу, процентуално изражено, током 
прошле године губитке смањили на 8 

одсто. У том смислу системски се за-
мењују небаждарена бројила а током 
ове године прилив је 2817 небаждаре-
них бројила. 

Када је пак реч о безбедности и 
заштити на раду, Адам Јожеф истиче 
редовну двонедељну контролу у спро-
вођењу ових мера што ради руково-
дилац погона и руководилац одељења 
одржавања. Током године забележена 
је једна повреда на раду приликом ру-
ковања ланчаном тестером.

– Има још послова које би требало 
завршити током ове године. У 2015. 
години очекују се и радови на из-
мени  микропроцесорске заштите у 
ТС 110/20 kV „Сента 2“ а надамо се 
да ће се радити и велика реконструк-
ција ТС 110/20 kV  „Ада“.  Након 30 
година рада ову трафостаницу  треба 
реконструисати како би  била у упо-
треби и следећих 30 година. Тренут-
но једнострано напајање ове две ТС 
ствара проблеме купцима нарочито 
на конзуму ТС „Ада“. Према плано-
вима ЕМС-а ТС „Ада“ ће бити уско-
ро повезана са ТС 110/x „Кикинда 2“. 
Tako би се напокон испунио наш ста-

ри сан да две ТС 110/20 kV „Сента 2“ 
и „Ада“ буду у прстену 110 kV мреже 
– тврди Јожеф. 

Наредих месеци планира се и из-
градња три компактне ТС 20/0,4kV 
и једна стубна ТС на подручју града 
Сенте, СТС у Горњем Брегу и Утри-
ни и једна компактна трафостани-
ца у Ади. Већ је при крају полагање 
средњенапонског кабла између две 
ТС у Ади ради сигурнијег напајања 
нове индустријске зоне Аде и Мола. 
Пројекти ће се припремити за раз-
водно постројење бр.3 у Сенти и 
МБТС у Молу уместо зидане тра-
фостанице. 

Императив Погона Сента је из-
мештање мерних места, већи проце-
нат баждарености, стално присуство 
контролора на терену као први услов 
за мање губитке. Стално побољшање 
напонских прилика са скраћењем 
извода и броја купаца по изводу, 
уградња нових ТС 20/0,4 је гаранција 
да се смањују технички губици а то 
изискује материјално улагање уз дос-
та ангажовања.

М. Ј.

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА, ПОГОН „СЕНТА“

Задовољни пословањем

ПО
ЗИ
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Запослени у Погону Сента редовно остварују активности одређене месечним и 
тромесечним Планом. Ту се пре свега мисли на одржавање електроенергетских 
објеката, управљање, трговину, контролу мерних места, системску замену бројила 
као и одржавање возног парка и неенергетских објеката

Јожеф Адам, руководилац Погона „Сента“
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Геблеш Золтан ради као пословођа 2 
у Погону Сента, у Огранку ЕД Су-
ботица. Још као шегрт почео је да 

ради сваки други дан, у тадашњој елек-
тродистрибуцији „Сента“ са око 100 
људи. Диплому шегрта  је стекао 1982. 
горине, а тема дипломског рада је била 
„Реконструкција нн мреже између СТС 
и ГРС“. Није одмах након тога примљен 
у Електровојводину, па је радио у Елек-
тро-Бачкој, Потисју-пристаништу и 
неко време био и приватник.  

У Електровојводину је примљен дав-
не 1987. године. Тада није било посеб-
них група за „каблове и ТС“ и „ли-
нијаши“ као што је сада, па је радио на 
пословима свих врста и прича да му је 
то увек било интересантно, да је увек 
волео свој занат. 

− Јако волим теренски рад, тако да је 
мени „казна“ када не могу изаћи због 
невремена на терен. Дуги низ година ра-
дим у групи „Линијаша“ и то ми лежи. 
Раније смо радили и инвестиције, а сада 
углавном радимо мање реконструкције 
и поправке на ваздушним линијама 20 
и 0,4kV. Пуно главобоља и посла нам 
задају дрвореди испод или непосредно 
поред ваздушне линије. Ветрови нам 

увек добро ураде „ревизију“ па имамо 
пуне руке посла због покиданих кућних 
прикључака – прича Золтан. 

Већ 10 година постављају се само 
бетонски стубови, што је по Золтано-
вим речима добро јер после невремена 
нема много хитних интервенција услед 
сломљених дрвених стубова, као што је 
раније био случај. Поздравља и подржа-
ва акцију „Провери два пута, живот је 
један“ и „5 златних правила“. Неопход-
но је на све начине ставити акценат на 
опрез при извршавању радних обавеза 
и пазити и на себе и на колеге са којима 
се ради. 

− Захвалан сам овој фирми, јер ми 
годинама уназад пружа сигурност и 
мир. Својевремено сам добио и кре-
дит, па сам изградио породичну кућу 
у којој срећно живим са супругом 
и кћеркама. То би требало и дана-
шњим младима омогућити – истиче 
Золтан.

Млађим монтерима увек прича да 
је циљ да купац који плаћа треба да 
буде задовољан. А купац је задовољан 
када је што мање прекида у испоруци 
електричне енергије и када су ти пре-
киди што краћи. − А да то тако буде, 

ми монтери треба да добро одрадимо 
своје радне задатке – додаје Золтан.  

Свих 27 година колико ради у Елек-
тровојводини он очитава исти круг 
салаша, што је само по себи посебна 
прича. Зна већ сваку капију, сваког пса 
пазикућу и пса луталицу. Било је и тога 
да је Божић провео у радној атмосфери, 
радећи на мрежи, као и дочек Нове го-
дине. У тим ситуацијама се дешавало да 
у фирми са колегама организује дочек 
Нове године и то су му, како каже, једне 
од најлепших успомена. Традицију тих 
окупљања и дружења се труде и дан да-
нас да одрже.

− Као младић волео сам фудбал, 
пењање на ниже и више врхове, а по-
себно сам био љубитељ  роњења. Доста 
сати сам провео под водом са ронилач-
ком опремом, на разним интересантним 
и мање забавним задацима – завршава 
своју причу Геблеш Золтан, пословођа 2 
у Погону Сента.

А. Ж.

ГЕБЛЕШ ЗОЛТАН, ПОСЛОВОЂА 2, У ПОГОНУ СЕНТА, ОГРАНАК ЕД СУБОТИЦА И
СТО
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Обожава рад на терену 
Млађим монтерима увек указује да је циљ да купац који плаћа треба да буде 
задовољан. Купац је задовољан када је што мање прекида у испоруци електричне 
енергије и када су ти прекиди што краћи, а да би заиста тако и било монтери треба 
добро да ураде своје радне задатке

Геблеш Золтан, пословођа 2, Погон „Сента“
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Монтери Погона „Сента“, у 
Огранку Електродистрибуција 
„Суботица“, извршили су за-

мену нисконапонског дрвеног стуба за 
бетонски, у Малом риту, у Сенти. На те-
рену смо затекли три монтера и возача 
камиона. Планирано је да радови трају 
око три сата, након чега ће конзуму тог 
подручја бити враћен напон.

Поступак замене старих дрвених за 
нове бетонске нисконапонске стубове 
може бити плански или интервентни, а 
започиње на основи пријаве или реви-
зије нисконапонске мреже, након чега 
следи планирање замене стуба. Следећи 

корак је пријава радова, а на основу 
пријаве радова израђује се диспечерски 
радни налог и на основу тог  диспечер-
ског налога, у заказано време, иде ис-
кључење напона и постављање услова 
за безбедно извођење радова. Након 
тога, у зависности од терена и услова, 
са механичком руком, ручно или ком-
биновано, вади се стари дотрајали др-
вени стуб и ставља се нови бетонски. За 
ову вресту посла од механизације пот-
ребан је камион са механичком руком 
и корпа.

− Замена дрвеног нисконапонског 
стуба за бетонски се може вршити 

интервентно или планирано, а која се 
извршава сада је  на неки начин план-
ска замена. Већ више од десет година 
се уграђују искључиво бетонски сту-
бови, и до данас је замењена скоро по-
ловина дотрајалих дрвених стубова 
на територији Сенте. Трудимо се да 
на свим критичним местима ставимо 
нове бетонске стубове и на тај начим 
обезбедимо већу сигурност и поузда-
ност напајања − каже Мађари Ати-
ла, шеф Службе одржавања у Погону 
„Сента“, Огранка Електродистрибу-
ција „Суботица“.

А. Ж.

ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ СТУБА У СЕНТИ
Р

ЕП
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Замена дотрајалих нисконапонских дрвених стубова за нове бетонске стубове 
обезбеђује већу сигурност и поузданост снабдевања

Осавремењена мрежа – 
сигурније снабдевање

Замена дрвеног стуба бетонским
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Према подацима у ЕД Суботица на 
гарантованом снабдевању тре-
нутно је    137. 524 купаца елек-

тричне енергије. Чињеница да се чак 
85 одсто од укупног броја купаца који 
се налазе на гарантованом снабдевању 
налази у категорији широке потрошње-
домаћинства, опредељује овај Огранак 
да највећи део својих активности усме-
ри управо ка њима.

Овај изузетан резултат илуструјемо 
и податком да је у суботичком Огранку 
током 2014. године висок проценат нап-
лате од 105,63 одсто остварен у привре-
ди а 99, 36 одсто у домаћинству.

Поред тога, запослени у Огранку ЕД 
Суботица су успели да у протеклом пе-
риоду смање збир ненаплаћених потра-
живања на  половину месечне фактуре 
што је резултирало завидном напла-
том за утрошену електричну енергију. 
Истичу да је Сектор за трговину елек-
тричном енергијом уз јаку информа-
тичку подршку, залагањем запослених 
у Сектору за експлоатацију и великим 
ангажовањем директора Огранка, ру-

ководилаца погона и пословница, кон-
тинуирано радио на наплати. Посебна 
пажња посвећена је  едукацији радни-
ка на наплатним местима и на терену у 
вези са комуникацијом са купцима при 
чему је акценат стављен на целокупну 
наплату дуга са налога.

- Значајно средство у праћењу успеш-
ности акција обустава у испоруци елек-
тричне енергије на циљаним теренима 
је провера нереализованих налога. Уко-
лико купац из било ког разлога није код 
куће или не дозвољава приступ мер-
ном месту, прибегава се изласцима у 
поподневним сатима или се ангажују 
монтерски парови који обуставу снаб-
девања врше на стубу. Поједини купци 
из категорије привреде, упозоравају се 
телефонским путем што је дало добре 
резултате, поготово када су трошкови 
поновног укључења  већи од самог дуга 
– истиче Јосип Антуновић, руководи-
лац Сектора трговине ЕД „Суботица“.

Велики значај за изузетну наплату су 
и добре навике потрошача са конзум-
ног подручја ЕД Суботица, који рачуне 

измирују у року и за то добијају попуст 
од 5 одсто. 

Да се не би стварале гужве, повећан 
је број запослених на наплатним мес-
тима, јер се након уведених провизија 
приликом плаћања рачуна у банкама 
и пошти, већина купаца опредељује да 
своја дуговања измири на благајнама 
овог Огранка.

Оно што запослени у ЕД Суботица 
издвајају као тешкоћу у раду, када је у 
питању наплата за утрошену електрич-
ну енергију, је промена у пословању због 
новог Закона о заштити потрошача. На-
име, до ступања на снагу овог правног 
акта упозорења због нередовног изми-
ривања дуговања издавале су се на ме-
сечном нивоу. Сада, Закон о потроша-
чима дозвољава да се период дуговања 
продужи и на 90 дана ( 60 дана од дос-
пећа фактуре + 30 дана од дана изда-
вања упозорења) па се због тога дешава 
да се обуставе врше због дуга од, нпр. 
5000 динара, мада је стварни дуг знат-
но већи.

И поред добре наплате, овај Огра-
нак наставља да улаже напоре да овај 
процес одржи на садашњем или већем 
нивоу. То ће постићи додатном обу-
ком монтера за рад са купцима на 
терену и оспособљавањем додатних 
екипа за обављање послова на ви-
сини. Такође, треба водити рачуна о 
њиховој ефикаснијој заштити од аг-
ресивних купаца који не дозвољавају 
обуставу у испоруци електричне енер-
гије, ангажовањем полиције и приме-
ном санкција предвиђеним Законом о 
енергетици.

Наплата зависи од низа чинилаца 
као што су развијеност привреде, сто-
па незапослености, социјални статус и 
старосна структура становништва, на-
вике и менталитет купаца. ЕД Суботи-
ца је у протеклом периоду успела да ус-
клади све ове чиниоце, да се прилагоди 
новој ситуацији. Наставиће  са новим 
решењима како би остварили резултате 
у наплати потрошње електричне енер-
гије и стално их унапређивали – каже, 
на крају, Јосип Антуновић.

М. Ј.

 

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА У ОГРАНКУ ЕД СУБОТИЦА

Запослени у Огранку ЕД Суботица су у протеклој 2014. години остварили 101,11 одсто 
наплате од укупно фактурисане електричне енергије на гарантованом снабдевању, 
што их је сврстало на водећу позицију у Друштву

Први у наплати

ЕД Суботица: у прошлој години остварена одлична наплата
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OpenDoc.V2 се стално надо-
грађује и усавршава, па је тако 
у 2015. години имплементирана 

извештајна функција „Билтен” из које 
се једним „кликом” за задати времен-
ски период, могу добити сви подаци о 
активностима у вези са прикључцима 
од првог обраћања странке до активи-
рања изграђеног прикључка у основно 
средство.

Током протекле године, након по-
следњих измена процедура ПР-ЕНГ- 
02 и ПР-ИНВ -10, софтвер је постао у 
потпуности функционалан. Примењује 
се у свим електродистрибуцијама у 
Сектору за енергетику и инвестиције, 
Сектору за логистику, Сектору за еко-
номско-финансијске послове и у Секто-
ру енергетике Управe Друштва.

Од управних поступака он прати из-
давање одобрења за прикључивање,  
уговора за изградњу прикључака, изда-
вање продужења одобрења за прикљу-
чивање као и одустајања од реализације 
прикључка.

Поред тога, овај софтверски пакет 
омогућава издавање услова за израду 
техничке документације, за укрштање и 

паралелно вођење, као и давање саглас-
ности на пројекат, локацију или за рас-
копавање терена.

Такође постоје модули за праћење 
изградње прикључака и послова на 
постојећем прикључку, за праћење 
техничке документације инвестицио-
ног програма, евидентирање прикљу-
чака, улазних рачуна као и реализације 
уговора јавних набавки електромон-
тажних радова.

OpenDoc је повезан и са програми-
ма ФИНКО, ИНЕС, ПЕЛВУГ и БТЕ и из 
њега се у сваком тренутку могу добити 
подаци о појединачном предмету, који 
су битни због поштовања законских ро-
кова, праћења новчаних токова – при-
хода и прилива, праћења трошкова за 
изградњу прикључака и реализације 
уговора јавних набавки. Циљ је да се 
утврде крајњи трошкови на изградњи 
прикључака и провери усклађеност са 
подацима при изградњи са посебним 
освртом на типске прикључке а све то 
због могуће корекције цена.

OpenDoc.V2 je Workflow Management 
Systems помаже електродистрибу-
цијама  у праћењу токова процеса, 

активности, прилива средстава и др. 
Овим софтвером омогућава се увид 
у све услуге по дистрибуцијама под-
разумевајући управне и неуправне 
поступке.

Суштина овог пројекта је праћење це-
локупних процеса услуга у свим огран-
цима како би се у сваком тренутку до-
били подаци о појединачном предмету 
битном за пословање Друштва.

Треба истаћи и да су све актив-
ности које се прате путем OpenDoc.
V2 софтвера аутоматизоване. У њега 
је уграђено око 150 темплејта раз-
них докумената према процедурама 
ПР-ЕНГ- 02 и ПР-ИНВ-10. Кроз овај 
софтвер који се свакодневно користи у 
свим пословним функцијама за које је 
пројектован, креирано је преко 107.000 
докумената у 2014. години, што је им-
позантан број чиме је побољшан и убр-
зан систем рада пословања.

Израду и измене софтвера ради чет-
ворочлани развојни тим а за праћење 
његове примене и дефинисање изме-
на задужена је стална комисија саста-
вљена од девет стручњака.

М. Ј.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА OPENDOC

Софтверски пакет OpenDoc прати потребе пословања Електровојводине и као такав 
подложан изменама у смислу сталног унапређења – OpenDoc настао као потреба 
праћења тока активности и евидентирања података од интереса за рад сектора у 
огранцима Друштва

Кликом до битних података
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Развојни тим за израду и измене софтверског пакета OpenDoc
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Да би се спроводила и унапреди-
ла заштита од пожара, спречи-
ла и отклонила опасност од из-

бијања и ширења пожара и експлозија 
уз спасавање имовине и лица угрожених 
пожаром у свим објектима и просто-
рима у власништву Електровојводине, 
одлуком директора Друштва  донесе-
на су Правила заштите од пожара која 
уређују организацију и мере заштите 
од пожара. Тим актом такође се пропи-
сују права и обавезе пословодства, за-
послених са посебним овлашћењима и 
свих запослених у Друштву у вези са 
спровођењем заштите од пожара. До-
ношењем Правила о заштити од пожа-
ра, као општег акта Електровојводине 
унапређено је постојеће стање заштите 
од пожара у Друштву, а у складу са зна-
чајним и бројним изменама законске 
регулативе из ове области.

Према одредбама Правила заштите 
од пожара запослени у Електровојводи-
ни су дужни да чувају и обезбеђују имо-
вину од пожара, да откривају, прија-
вљују и спречавају појаве које могу да 
доведу до пожара и угрожавања живо-

та радника. С тим у вези, обавеза свих 
запослених је да по заснивању радног 
односа, а касније периодично сваке три 
године, прођу предвиђену теоретску и 
практичну обуку и проверу знања из 
области заштите од пожара, како би у 
случају његовог избијања могли успеш-
но и да делују у гашењу почетних по-
жара, спашавању људи, материјалних 
добара, и спречавању деградације жи-
вотне средине.

Да би се умањили ризици, постигла 
што већа безбедност објекта, људи и 
имовине Друштва, Правилима зашти-
те од пожара прописане су и опште и 
посебне мере заштите од пожара. Опш-
тим мерама стриктно је наведено шта 
се мора предузети, које су забране и 
како се понашати у објектима и прос-
торима Друштва. Посебним  мерама 
заштите дефинисана је обавезна при-
мена мера заштите од пожара прили-
ком изградње, реконструкције и адап-
тације пословних и електроенергетских 
објеката, као и уградња уређаја, опреме 
и инсталација у складу са важећом ре-
гулативом. Дефинисана је и обавеза ре-
довног одржавања и периодичних кон-
трола инсталација у објектима.

Правила заштите од пожара је до-
куменат који обухвата и план ева-

куације, којим се прописују мере за 
спровођење брзе и безбедне еваку-
ације људи и имовине. План еваку-
ације се састоји од текстуалног и за-
себно израђеног графичког дела, који 
се истиче на видним местима за сва-
ку просторну целину, заједно са упут-
ствима за поступање у случају из-
бијања пожара. 

Посебан акценат је стављен на по-
дизање нивоа безбедности у организа-
цији радних процеса тако да ризик од 
пожара буде елиминисан или доведен 
у прихватљиве границе,  да последице 
по запослене, имовину, континуитет 
пословних процеса и животну средину 
буду минималне.  

За организацију заштите од пожа-
ра и њено успешно функционисање, 
надлежни су директор Друштва, ње-
гов заменик, извршни директори за 
технички и пословни систем, затим, 
директори дирекција и центара Елек-
тровојводине, директори огранака, ру-
ководиоци сектора, шефови служби 
и одељења, непосредни организатори 
послова као и лица задужена за струч-
не послове заштите од пожара у Упра-
ви и огранцима и то свако у свом до-
мену.

М. Ј.

СТУПИЛА НА СНАГУ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Да би се спровела и унапредила заштита од пожара,  спречила и отклонила опасност 
од избијања и његовог ширења као и експлозија и тако спасили животи запослених и 
имовина у свим објектима у власништву Електровојводине на основу Закона о заштити 
од пожара донет општи акт Друштва „Правила заштите од пожара“

Људски живот најважнији
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Рад „Квалитет електричне енергије 
на конзумном подручју ТС 110/20 
kV Оџаци“ аутора Јована Чарнића, 

дипломираног електроинжењера, један 
је од 20 стручних радова којима се Елек-
тровојводина представила на 9. Саве-
товању о електродистрибутивним мре-
жама Србије са регионалним учешћем. 
Саветовање је одржано у Врњачкој Бањи 
у периоду од 22. до 26. септембра 2014. 
године. У раду је анализиран утицај рада 
дистрибутивне мреже на пропаде напо-
на проузроковане кваровима на  мрежи 
20 kV ТС 110/20 kV „Оџаци“ са припа-
дајућим РП 20 kV „Бач“ и „Богојево“. 

ТС 110/20 kV „Оџаци“ је у систему 
даљинског управљања (СДУ) као и све 
остале ТС 110/20 kV. Сва догађања на 
мрежи су регистрована у „SCADA“ сис-
тему. Увид у стање погона дистрибу-
тивног система је учињено анализом 
погонских догађаја. Анализирани су до-
гађаји у току јула месеца 2012. године, 
месец са највећим бројем кварова. До-
гађаји су регистровани у ХРД листама на 
156 страна са укупно 14000 сигнала. ТС 
110/20 kV „Оџаци“ припада Огранку ЕД 
„Сомбор“ и снабдева 29.000 корисника 
електричном енергијом, односно 52.000 
становника. 

Из обрађених података  се дошло до 
закључка о техничком стању ТС „Оџа-
ци“ и целог дистрибутивног система. На 
посматраној 20 kV мрежи ТС 110/20 kV 
„Оџаци“ није прошао ни један дан без 
квара. Број кварова на дневном нивоу се 
кретао од 3 до 43. Од укупно 560 кварова 
произишло је 736 земљоспојева - пропа-
да напона. Број земљоспојева је већи од 
броја кварова јер се сви кварови не ели-
минишу у првом деловању заштитних 
уређаја. Број трајних кварова је 18 што је 
3,21% од укупног броја. Пролазни кваро-
ви се елиминишу земљоспојним преки-
дачем, земљоспојном заштитом, брзим 
или брзим плус спорим АПУ. Аутори 
сматрају да је непотребан рад земљос-
појног прекидача после спорог АПУ и 
ручног поновног укључења на квар и да 
га је потребно блокирати.

Анализом деловања земљоспојног 
прекидача по фазама уочава се не-

равномерна заступљеност кварова 
по фазама. Најугроженија је фаза „4“, 
њој припада 68,07 % свих земљос-
појева, фази „0“  припада 20,48 %, а 
фази „8“ свега 11,45%. Решење овог 
проблема би било у замени голог 
проводника вршне фазе са слабо из-
олованим проводником (СИП) или 
друго решење постављање заштит-
ног шешира на изолаторе и додатне 
изолације на проводнике са леве и 
десне стране у дужини од неколико 
метара од изолатора. Заменом врш-
ног проводника са (СИП) провод-
ником на угроженим деоницама, по-
стигли би смањење земљоспојева за 
68%.

Захтеви корисника за беспрекид-
ним напајањем наметнули су потре-
бу уградње земљоспојних прекида-
ча у ТС 110/20 са циљем избегавања 
трополних краткотрајних прекида 
код искључења једнополних кваро-
ва. Уградњом земљоспојног преки-
дача успели смо елиминисати  74,46 
% краткотрајних прекида корисни-
ка на 0,4 kV. Трајање елиминисања 
квара земљоспојним прекидачем је 

између 150-250 мс (10 периода). То 
време је дуго, врло често једнофаз-
ни квар прелази у међуфазни који 
је тежи. Намеће се питање скраћења 
времена рада ЗП. Неопходно је и раз-
двајање звездишта ЕТ да би у неким 
случајевима избегли испад оба ЕТ, 
што захтева други отпорник, додат-
ну аутоматику и још један земљос-
појни прекидач.

Рад је имао намеру да на једној ру-
ралној мрежи у поодмаклом живот-
ном добу квантификује пропаде и крат-
котрајне прекиде који до сада барем у 
Електровојводини нису били предмет 
анализе са становишта проблематике  
квалитета електричне енергије и про-
блематике техничког решења погона 20 
kV мреже. 

У раду је понуђено  решење погона 20 
kV мреже, указано је на проблематику 
рада земљоспојног прекидача и конста-
товано је удвостручење броја међуфаз-
них кварова које је донела аутоматика 
ЗП. Ово је врло комплексна проблема-
тика која захтева анализу сваког квара 
и рад тима људи од годину дана. 

Приредила: А. Ж.

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КОНЗУМУ ТС 110/20 kV ОЏАЦИ

Важни показатељи
Анализа утицаја рада дистрибутивне мреже на пропаде напона проузроковане 
кваровима на  мрежи 20 kV ТС 110/20 kV „Оџаци“. У раду понуђено  решење погона 
20 kV мреже и указано на проблематику рада земљоспојног прекидача

Јован Чарнић, шеф Службе оперативног управљања
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Електротехничка школа  „Михајло 
Пупин“ и ове године је расписала 
конкурс поводом Међународног 

дана енергетске ефикасности. Конкурс 
за најбољи рад, слоган, постер, презен-
тацију, ликовни цртеж на тему Светског 
дана енергетске ефикасности по први 
пут је расписан школске 2013/2014. го-
дине,  а осмислиле су га и реализовале 
професорицом Јасна Скомрак и профе-
сорицом Маријом Пекез из ЕТШ „Ми-
хајло Пупин“.

− С обзиром на важност тематике, 
потребе да се сви ми понашамо и раз-
мишљамо на енергетски ефикасан на-
чин, као и да образујемо велики број 
ученика електротехничке струке, сма-
трала сам да ова школа, њени ученици 
и професори треба да узму учешће у 
обележавању, за планету Земљу, овако 
важне активности. Захваљујем се ме-
наџменту Електровојводине на вели-
ком разумевању, жељи и спремности да 
подрже ову нашу акцију. Жеља Управе 
школе, као и свих нас који смо учество-
вали, је да ова акција постане традици-
онална, а на добробит свих нас – рекла 
је проф. Скомрак.

Конкурсом је било предвиђено да 
се најбољи радови награде, а спонзор 
и покровитељ ове акције била је Елек-
тровојводина. Награђеним ученицима 
обратио се у име Електровојводине мр 
Драгољуб Мучалица, директор Дирек-
ције за планирање и инвестиције.

-Циљ је да се код ученика, а преко 
њих и код родитеља и свих осталих, 
развије свест о размишљању и пона-
шању на енергетски ефикасан начин. 
Постоји доста начина за унапређење 
енергетске ефикасности, али је про-
мовисање и подизање свести један 
од најважнијих. Електровојводина се 
са задовољством одазвала позиву да 
учествује у овој акцији, са жељом да 
код ученика подстакне научно-истра-
живачки дух за теме енергетике у кон-
тексту одрживог развоја. Подстицање 
младих да размишљају у том правцу 
значајан је допринос унапређењу свес-
ти о значају енергетске ефикасности у 

Србији – рекао је тим поводом дирек-
тор Мучалица.

Светски дан енергетске ефикасност 
се обележава сваке године 5. марта у 
част првог састанка светских експера-
та одржаном на овај дан у 1998. годи-
ни,  у Аустрији, како би разговарали 
о енергетској кризи и њеним могућим 
решењима. Израз “енергетска ефи-
касност” односи се у суштини на ко-
ришћење енергије на такве начине који 
не изазивају климатске промене. Ово 
је омогућено развојем обновљивих 
извора енергије и транспорта који су 
мање агресивни према животној сре-
дини. Међународна агенција за енерге-
тику (ИЕА) процењује да ће се у свету 
потрошња енергије повећати за 40 % 
током наредне две деценије, што значи 
да владе свих земаља треба да спроводе 
посебне мере. Енергетска ефикасност 

не значи компромис који се одражава 
на квалитет живота, већ паметно пона-
шање које треба да обезбеди исту робу 
и услуге уз коришћење мање енергет-
ских ресурса, подразумева смањење 
губитака енергије без нарушавања 
комфора, стандарда живота или еко-
номске стабилности. Ово се постиже 
побољшањем процеса, истовременом 
производњом електричне енергије и 
топлоте, рециклажом, прикупљањем 
и искоришћавањем споредних произ-
вода производње, коришћењем чиста-
ча и паметнијом потрошњом. Енергет-
ска ефикасност се може реализовати у 
области производње као и у области 
потрошње енергије, уз напомену да су 
уштеда и чување енергије веома важни 
у борби против глобалног загревања и 
последица које она носи. 

А. Ж.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Електровојводина била један од спонзора и покровитеља конкурса електротехничке 
школе „Михајло Пупин“ из Новог Сада за најбољи рад, слоган, постер, презентацију или 
ликовни цртеж на тему Светског дана енергетске ефикасности

Награде од Електровојводине

Организатори и награђени у школи „Михајло Пупин“ из Новог Сада

l Више пажње темама о енергетској ефикасности 

− На реферату који сам урадио за овај конкурс применио сам знање о енергетској 
ефикасности, проводу струје, електричним колима и како се све то склапа.

 Знања сам стекао на часовима практичне наставе, а уз цртеже сам се трудио да 
све илуструјем и боље објасним. На пракси смо научили доста ствари које можемо 
да применимо, али бих волео да се још више пажње посвети теми енергетске 
ефикасности – рекао је један од добитника награде Дејан Зељковић, ученик 
електротехничке школе „Михајло Пупин“ у Новом Саду.

А. Ж.
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Усна дупља и зуби су почетни ор-
ган система за варење где почиње 
механичко уситњавање хране која 

се даље уз помоћ хемијских супстанци 
разлаже а потом и претвара у хранљиве 
састојке у нашем организму. За то је нео-
пходно да човек има 34 зуба ако је то мо-
гуће, јер се само добро уситњеном храном 
у устима може говорити да водимо рачу-
на о здравом начину живота, подсећа др 
Данијела Павлов, стоматолог, из Дома 
здравља „Нови Сад“, ординација у Елек-
тровојводини

– Веома су важни такозвани бочни зуби 
којима заправо мељемо храну јер они 
трпе највећи притисак, док је предњим 
зубима само откидамо. Управо они чес-
то недостају људима па тако несажвакана 
храна кроз једњак доспева у желудац. Ту 
настаје проблем јер се за варење несаж-
вакане хране производи вишак хлорово-
доничне киселине која изазива сметњу у 
варењу. Храна се не искоришћава на пра-
ви начин и то утиче на квалитет и дужи-
ну живота. Зато истичем да су за здравље 
зуба важна три критеријума: орална хи-
гијена, исхрана и редовна посета стома-
тологу – изричита је др Павлов.

Зубног лекара треба посећивати бар 
два пута годишње, контролисати да ли 
постоји каријес и одмах реаговати. Орал-
на хигијена је веома важна, објашњава 
докторка.

– Зубе треба прати два пута дневно. Не 
треба их третирати одмах после јела јер 
је онда повећана концентрација кисели-
на и шећера из хране у устима и то дово-
ди до рањивости глеђи. Након пола сата 
пљувачка неутралише ове нуспродукте 
па зубе можемо прати без бојазни. Такође 
их треба очистити денталним концем 
или интерденталним четкицама уз води-
цу за испирање уста са флуором јер 40 од-
сто хране остане у простору између зуба 
где најчешће долази до појаве каријеса. 
При прању зуба не треба гутати пасту 
јер садржи флуор који је штетан по здра-
вље ако је изнад 1100 до 1400 ppm parts 
per milion флуора. Стим у вези деца до 
четврте године не користе пасту за зубе 

намењену одраслима док не стекну нави-
ку да је добро исперу – каже др Павлов.

Хигијена уста и зуба почиње већ у шес-
том месецу живота када мајка треба да 
чисти усну дупљу беби меком стерилном 
газом или адекватном четкицом. Са три 
или четири године зуби се третирају пас-
том и водом а већ од седме године деца 
треба да перу зубе под родитељским над-
зором. 

– Још на студијама причала сам са про-
фесорима о томе како у нашој среди-
ни људи немају навику да негују лепоту 
и здравље зуба. Нпр. у скандинавским 
земљама каријес је незамислив појам. 
Житељи тамо иду на туширање зуба и 
усне дупље, да освеже дах два пута го-
дишње. Код нас то није случај. У домови-
ма здравља поједине категорије станов-
ништва имају бесплатне денталне услуге 

и то не користе. Дакле, треба мењати на-
вике од детињства, боље је очистити зуб, 
ставити пломбу и контолисати стање јед-
ном у шест месеци него запустити каријес 
и остати веома рано без зуба а то значи и 
без здравља – тврди др Павлов.

На радном месту не можемо прати 
зубе после оброка, али зато треба избе-
гавати индустријски прерађену, лепљиву 
храну богату простим угљеним хидрати-
ма као и газирана пића. Треба користити 
абразивне намирнице које доводе до са-
мочишћења зуба као што су шаргарепа, 
јабука, келераба. Пити воду с лимуном 
јер изазива појачано лучење пљувачке 
која спречава појаву каријеса. Узимати 
храну богату калцијумом и фосфором 
као што је млади сир, чиме ћемо обна-
вљати зубну глеђ.

М. Ј.

МАРТ - МЕСЕЦ ЗДРАВИХ ЗУБА

У здравом телу здрави зуби
Одржавање хигијене уста и зуба је нешто што се подразумева и спада у свакодневну 
рутину. Но, резултати прегледа у Стоматолошкој ординацији у Електровојводини 
говоре да би о очувању здравих зуба требало повести више рачуна јер су они поред 
естетског утиска неопходни за нормално функционисање органа за варење

l Најчешћа парадоНтопатија

Запослене у Електровојводини, према речима др Данијеле Павлов, најчешће 
мучи каријес и компликације које он изазива, упала зубног живца, упала 
око корена зуба, парадонтопатија и недостатак зуба. Препорука је редовна 
хигијена уста и зуба и посета стоматологу, бар два пута годишње. Савет је 
бесплатан и не боли. 

М. Ј.

Редовна хигијена зуба и посета стоматологу изузетно важни
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Синдикална организација ЕД Пан-
чево за ову годину има конкрет-
не, орочене планове каже Алек-

сандар Додевски главни повереник 
Синдикалне организације ЕД Панчево. 
То се у овом тренутку пре свега одно-
си на обавештавање запослених где на-
редних месеци могу остварити право 
на превенцију радне инвалидности и 
рехабилитацију:

 – Ове године то ће бити исте дести-
нације као и предходних година, што 
значи Рафаиловићи, Јахорина, Ханио-
ти, Врњачка и Бања Јунаковић, Врдник, 
Нишка бања.

Уз то, у Синдикату ЕД Панчево воде 
рачуна и о колегама чији трошкови ле-
чења нису обухваћени Фондом соли-
дарности на нивоу Друштва, а немају 
могућности да их плате. Ти трошкови 
су покривени до износа од 6. 000 динара 
и дешава се да буду упућени и неколико 
пута у току године истој особи.

Он објашњава и да је у току склапање 
уговора са предузећима која тај огранак 
снабдевају огревом а на основу списко-
ва заинтересованих за наредну грејну 
сезону.

– Морам да напоменем да потписи-
вањем уговора са многим фирмама и 
установама омогућавамо плаћање роба 
и услуга члановима СО ЕД Панчево на 
рате. Свима то значи, јер тако штитимо 
и кућне буџете запослених – истиче До-
девски.

У току су састанци са члановима 
Одбора за спорт и рекреацију Елек-
тровојводине јер је планирано да 
крајем априла буду одржане Радничке 
спортске игре запослених у Друштву. 
Председник тог Одбора, од 2013. годи-
не је Александар Додевски, главни по-
вереник синдикалаца у ЕД Панчево, а 
од 2014. и председник такмичарске ко-
мисије Спорстких игара дистрибутера 
Србије.

– Након ове спортске манифеста-
ције, имамо традиционалне сусрете 

са колегама из Румуније и Мађарске 
који ће бити одржани у мају, за шта 
треба да формирамо екипе. Потом 
следе спортски сусрети дистри-
бутера у Кладову у јуну, па спорт-
ска такмичења на нивоу Електро-
привреде Србије у септембру. На 
срећу, из године у годину бележимо 
све више учесника па размишља-
мо о адекватном простору за одр-
жавање квалификационих  игара. 
Ту пре свега мислим на капацитет 
сала које могу да приме довољан 
број учесника у малом фудбалу, 
стоном тенису, тенису и стрељаш-
тву – објаснио нам је Додевски. Он 
каже да ће од ове године покушати 
да нађе адекватан простор и да се 
такмичење више неће одржавати у 
Новом Саду управо због настојања 

да се све спортске активности оба-
ве у једном дану.

Још једна традиционална манифеста-
ција негује се у панчевачком синдикату. 
То је вишегодишње дружење са колега-
ма из ЕД Зрењанин, а од прошле године 
и са запосленима из крагујевачког ЕД 
Центар.

– Мушкарци учествују у малом 
фудбалу, жене се такмиче у пикаду, а 
сви заједно у стоном тенису – истиче 
Додевски и подсећа да су 20. марта одр-
жане Радничке спортске игре у ПД Кра-
гујевац, чиме је обележено три деценије 
постојања овог спортског друштва.  

На крају, све то не би било могуће без 
изузетно добре сарадње са Синдикал-
ном организацијом Електровојводине 
којој припада и панчевачки огранак.

М. Ј.

АКТИВНОСТИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕД ПАНЧЕВО

Александар Додевски, главни повереник СО ЕД „Панчево“

Брига о запосленим пре свега здравствена, затим финансијска а потом и она која 
је скоро заборављена, рекреативна у центру пажње повереништва панчевачког 
Синдиката – Сви планови и активности усклађени са Синдикатом Елелктровојводине

Интерес запослених 
у првом плану
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Прва акција добровољног давања 
крви у 2015. години одржана је 
19. марта. Према речима др Васе 

Кулиџана, лекара Завода за трансфу-
зију крви у Новом Саду, од када се орга-
низују акције у Електровојводини ова је 
била најбоља, са највише давалаца.

 −  На данашњој акцији имали смо 
119 давалаца, од тога 110 крв је дава-
ло и раније док је за деветоро њих ово 
био први пут. Акција је протекла добро 
и заиста смо задовољни. Захвалан сам 
запосленима у Електровојводини што 
су се одазвали у оволиком броју и на тај 
начин показали мотивацију и жељу да 
помогну онима којима је то неопходно  
– рекао је др Кулиџан.

Електровојводина је једно од водећих 
предузећа у хуманим активностима, 
што показује и просек од 100 давалаца 
по акцији добровољног давања крви. 

Акције се спроводе четири пута го-
дишње и укључују запослене у Електро-
војводини и Новосадској топлани. Пре-
ма речима др Кулиџана стање у Заводу 
је задовољавајуће, крви има довољно, 

а одзив давалаца такође је одличан. 
Најважнија је хуманост и спремност 
људи да учествују у овим хуманим ак-
цијама.

А. Ж.

Председница пензионерског 
удружења, Косана Марков 
каже да овакав гест постаје 

свакодневна обавеза чланова Гран-
ске организације.

– Стална хуманитарна акција на 
прикупљању одеће у Клубу пензи-
онера је  прихваћена тако да смо 
током јануара и фебруара значајну 
количину половне гардеробе до-
нирали Болници у Чуругу и Свра-
тишту за одрасле у Новом Саду. У 
томе нам је помогао и председник 
Комисије за здравство при нашој 
Гранској организацији Душан По-
повић. Била је то и прилика да 

упознамо рад ове хумане устано-
ве. Запослени су исказали велику 
захвалност за донацију и указа-
ли на тешкоће са којима се суоча-
вају у остваривању програма пос-
већеном збрињавању бескућника. 
Пензионисане раднике је посеб-
но дирнуо гест управника Бол-
нице из Чуруга, господина Мир-
ка Јанкелића који нам је донирао 
свежу зелену салату коју су про-
извели штићеници ове болнице у 
пластеницима. Ово је показатељ 
да користан рад стручно усмера-
ван, као што је то у овој медицин-
ској установи, поред терапеутског 

ефекта има социјалну димензију 
у спајању и сарадњи између раз-
личитих социјалних група, оних 
које пружају помоћ и оних које 
су стална друштвена брига. Стога 
ће Гранска организација и надаље 
осмишљавати свој хуманитарни 
програм пре свега у повезивању 
људи различитог социјалног ста-
туса и животне доби – објаснила 
је Косана Марков.

Поред тога, пензионери Елек-
тровојводине планирају да и убу-
дуће буду укључени у културне и 
рекреативне активности. 

М. Ј.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ У МАРТОВСКОЈ АКЦИЈИ

АКТИВНОСТИ У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА

Запослени у Електровојводини одазвали се још једној акцији добровољног давања 
крви. Евидентирано 119 давалаца, од тога 110 давалаца од раније док је за деветоро 
ово био први пут

Пензионисани радници Електровојводине организовани у свом Гранском удружењу 
помажу колегама и пријатељима у домовима за стара лица, а овога пута томе додајемо и 
бригу о штићеницима Болнице у Чуругу и Свратишта за одрасле у Новом Саду

Оборен рекорд

Квалитетно проведено време

Изузетан одзив за добровољно давање крви
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У Идвору, у Банату, 9. октобра 1854. 
године родио се Михајло Пупин. 
Ту је  завршио основну школу, а 

школовање наставио у реалној гимна-
зији у Панчеву и Прагу. У Сједињене 
Америчке Државе отишао је 1874. го-
дине као један од многобројних усеље-
ника. Пет година је провео као физички 
радник учећи енглески језик и стичући 
знања потребна за упис на колеџ. Годи-
не 1879. постао је студент „математике и 
филозофије“ на Колумбија универзитету. 
Михајло Пупин је био одличан студент. 
Добио је стипендију за постдипломс-
ке студије на Кембриџу. Ту се упознао 
са физиком, тада науком у успону. Док-
торске студије завршио је у Берлину, код 
тада најученијег физичара, професора 
Хелмхолца. По повратку на Колимбија 
колеџ добио је место редовног професо-
ра. Запамћен је као изванредан предавач 
и феноменалан математичар. 

Пупин се бавио и политиком. Остало 
је познато његово залагање за очување 
граница Краљевине СХС на Миров-
ној конференцији у Версају 1919. годи-
не. Оснивач је „Пупиновог фонда“ који 
је имао задатак да помогне развој при-
вреде. Такође је основао „Фонд Олим-
пијаде Алексић Пупин“ који се бринуо 
о школовању ратне сирочади из првог 
светског рата. Иако је живео у Амери-
ци, Михајло Пупин није заборавио свој 
Идвор. Није пропуштао тренутак када 
може да га посети и проведе најпријат-
није тренутке у свом дворишту. Да би 
свима показао одакле је, Михајло је свом 

имену додао средње слово И од Идвор-
ски. Свом Идвору се одужио на тај на-
чин што је саградио „Народни дом Ми-
хајла И. Пупина“, зграду која је требала 
да постане центар образовања будућих 
генерација Идвораца. 

Михајло Идворски Пупин имао је ту 
част да постане славан и поштован још 
за свог живота. Добио је многа при-
знања и одликовања за свој професор-
ски и научни рад: Франклинову златну 
медаљу 1902. године, Хербертову златну 
медаљу 1916. године, Вашингтонову ме-
даљу 1928. године и Фрицову златну ме-
даљу 1931. године. За проналазаштво до-

битник је „Едисонове медаље“ - највећег 
признања које може да добије један про-
налазач. Једна награда се и зове по њему 
„Пупинова медаља“, награда за радове у 
физици. Током свог живота објавио је 
двадесетак књига. За једну, своју ауто-
биографију, „Са пашњака до научења-
ка“, добио је Пулицерову награду. Њего-
ва дела допринела су унапређењу науке 
и технике у свету и сматра се да спада у 
ред највећих умова XIX и XX века.

Михајло И. Пупин, умро је у Њујорку, 
12. марта 1935. године. Сахрањен је на 
гробљу Вудлон, у Бронксу.

А. Ж.
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Михајло Идворски Пупин

Идворски геније
Српски физичар, електроинжењер и проналазач Михајло Пупин, научник светског гласа 
умро је 12. марта 1935. године. Да би свима показао одакле је, из Идвора, имену додао 
средње слово И

l Идвор кроз време

Идвор је Банатско село које је смештено на око 13 километара од чувене Ковачице. Идвор је најпознатији као родно место 
великог српског научника – и светски признатог физичара Михајла Пупина. Први пут се помиње још у XVII веку за време 
владавине Турака на овим просторима. Године 1660. калуђери Пећке патријаршије сакупљајући добровољни прилог долазе и 
до Идвора. Тада уносе име овог банатског насеља у списак донатора, а касније и у своју захвалницу. Након повлачења Турака 
1717. године Идвор је припадао тадашњем Панчевачком округу и бројао је свега неколико кућа. Године 1732. и 1736. похарала 
га је куга, те се број становника вишеструко смањио, а преостало малобројно становништво изместило је село нешто јужније, 
на повољнији положај. Касније је Идвор првенствено захваљујући досељеницима добио карактеристичан аустроугарски 
карактер и градитељски стил са карактеристичним банатским кућама, шоровима и црквом у сред села.

А. Ж.




