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Електровојводина спремно 
дочекује предстојеће промене

У складу са Закључцима Владе Србије од 23. априла дата је сагласност 
на покретање поступка статусне промене у оквиру ЕПС-а. Статусна про-
мена предвиђа да до 1. јула сва привредна друштва за производњу угља и 
електричне енергије буду интегрисана у ЈП ЕПС и да се четири привредна 
друштва за дистрибуцију електричне енергије: „Електровојводина“, „Елек-
тросрбија“, „Југоисток“ и „Центар“ припајају привредном друштву „Елек-
тродистрибуција Београд“, те да од 1. јула раде као јединствено привред-
но друштво „ЕПС Дистрибуција“. Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ 
наставиће као и до сада да обавља послове јавног и комерцијалног снабде-
вања.

Како је тим поводом саопштено из ЕПС-а, уместо досадашњег организо-
вања са 14 правних субјеката систем ће функционисати са три правна субје-
кта, а увођењем јединственог управљања и уједначавањем пословних про-
цеса и процедура пословање ЕПС-а биће ефикасније и профитабилније.

Електровојводина спремно дочекује предстојеће промене, пре свега ус-
пешно завршеном пословном годином, односно изузетним пословним ре-
зултатима у свим сферама пословања.

Настављајући даље са својим пословним активностима пре свега у оба-
вљању планираних ремонтних радова, реализацији инвестиционих актив-
ности, смањењу губитака у разводу, модернизацији пословних процеса, 
заштити и безбедности запослених, Електровојводина најбоље доприноси 
како својој успешности тако и успешности Електропривреде Србије у це-
лини.

Наш основни задатак је да добро урађеним ремонтима мрежу и електрое-
нергетске објекте припремимо за предстојеће зимске услове, а планом одр-
жавања припремљене су ревитализације објеката, замена опреме, планом 
инвестиција изградња нових или реконструкција постојећих објеката свих 
напонских нивоа. Реализацијом ових планова, корисници добијају поуз-
данију испоруку електричне енергије а Електровојводина задовољније ко-
риснике.

Крајем априла Електровојводина је пустила у погон ТС 110/20 kV „Пећин-
ци“, по завршетку радова прве фазе у другој етапи изградње чиме је повећа-
на поузданост снабдевања електричном енергијом постојећих и будућих 
индустријских зона дуж аутопута, а квалитет испоручене електричне енер-
гије подигнут је на виши ниво. Завршетак укупних радова друге фазе на 
овој трафостаници очекује се до краја јуна.

Такође, крајем априла, Електровојводини је додељено запажено признање 
- Годишња награда Привредне коморе Војводине за остварене резултате по-
словања у претходној години. У образложењу Управног одбора Привредне 
коморе Војводине се, између осталог, наводи да је Електровојводина препо-
знатљива компанија високог угледа и ауторитета и један од кључних факто-
ра обезбеђења енергетске сигурности.

Тако се Електровојводина по ко зна који пут нашла у друштву најуспеш-
нијих.

Мирко Шијан
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У ЈП ЕПС УКИНУТЕ ДИРЕКЦИЈЕ И СМАЊЕН БРОЈ СЕКТОРА 

 СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЕПС

Од 1. маја у Јавном предузећу „Елек-
тропривреда Србије“ више не 
постоје дирекције, а број сектора 

смањен је са 65 на 35. На тај начин приме-
ном нове систематизације у ЈП ЕПС уки-
нуте су 43 директорске функције. Нова 
систематизација један је од корака у кор-
поративизацији компаније по Програму 
реорганизације, који је крајем новембра 
прошле године усвојила Влада Србије.

Усвајањем Закључка од 23. апри-
ла Влада Србије дала је сагласност за 

покретање поступка статусне проме-
не у оквиру ЕПС-а. Статусна промена 
предвиђа да до 1. јула сва привредна 
друштва за производњу угља и елек-
тричне енергије буду интегрисана у 
ЈП ЕПС и да се четири ПД за дистри-
буцију електричне енергије „Електро-
војводина“, „Електросрбија“, „Југоис-
ток“ и „Центар“ припајају привредном 
друштву „Електродистрибуција Бео-
град“ те да од 1. јула раде као једнист-
вено привредно друштво „ЕПС Дист-

рибуција“. Привредно друштво „ЕПС 
Снабдевање“ наставиће као и до сада да 
обавља послове јавног и комерцијалног 
снабдевања.

Уместо досадашњег организовања 
кроз 14 правних субјеката систем ће 
функционисати са три правна субјекта, 
а увођењем јединственог управљања и 
уједначавањем пословних процеса и 
процедура пословање ЕПС-а биће ефи-
касније и профитабилније.

Приредио: М. Ш.

Надзорни одбор „Електропривреде 
Србије“ 16. априла је донео одлу-
ку о започињању поступка статус-

не промене припајања седам привредних 
друштава за производњу електричне енер-
гије и угља матичном Јавном предузећу 
„Електропривреда Србије“. Тако ће при-
вредна друштва „Хидроелектране Ђер-
дап“, „Дринско-Лимске хидроелектране“, 
„ЕПС Обновљиви извори“, „Термоелек-
тране Никола Тесла“, „Термоелектране-ко-
пови Костолац“, „Панонске термоелектра-
не-топлане“ и Рударски басен „Колубара“ 
бити припојене ЈП ЕПС. 

Надзорни одбор ЈП ЕПС је такође, у 
складу са Програмом реогранизације 
ЕПС-а, који је Влада Србије усвојила  27. 
новембра прошле године усвојио Одлу-
ку о започињању поступка статусне про-
мене припајања привредних друштава за 
дистрибуцију електричне енергије и то да 
се четири ПД за дистрибуцију „Електро-
војводина“, „Електросрбија“, „Југоисток“ и 
„Центар“ припајају привредном друштву 
„Електродистрибуција Београд“. 

Раније је Надзорни одбор ЈП ЕПС ус-
војио Програм статусне промене у реали-
зацији Програма реорганизације ЕПС-а, 
којим је предвиђено да се статусне проме-

не спроведу са 1. јулом ове године. Члано-
ви Надзорног одбора ЈП ЕПС донели су и 
одлуку о усвајању финансијских извештаја 

ЈП ЕПС за 2014. годину са извештајем ре-
визора.

Приредио: М. Ш.

Променама до ефикаснијег ЕПС-а

Усвојене одлуке о статусној 
промени

Седница Надзорног одбора ЈП ЕПС

Уместо 14 три правна субјекта

Од 1. јула нова организација ЕпС-а



БРОЈ 502  МАЈ 2015 5 

Реализација Плана ремоната на 
конзуму Електровојводине у 
овој години почела је у року зах-

ваљујући пре свега добрим временским 
приликама, али и одговорним при-
премним радњама Управе и огранака и 
на време потписаним уговорима за ус-
луге одржавања са трећим лицима.

- Припреме за ремонтну сезону 2015. 
године почеле су практично од сеп-
тембра прошле године при чему је по-
следњи квартал био изузетно динами-
чан. Упоредо са завршетком ремонтне 
сезоне у претходној години почела је 
припрема финансијског плана одржа-
вања за ову годину. План јавних набав-
ки за 2015. годину је усвојен а његова 
реализација је у току, тако да очекујемо 
уговоре за одржавање и за ову 2015. го-
дину, што нам гарантује добру и квали-
тетну реализацију плана одржавања и у 

овој години. Планом одржавања у овој 
години предвиђено је да се утроши око 
1.9 милијарди динара, а од те суме око 
1.4 милијарди за одржавање електро-
енергетских објеката  – каже директор 
Зима.

Статистика кварова која се води 
указује да је највећи број кварова на 
средњенапонској мрежи, односно про-
бој 20 kV каблова и изолатора, што је 
показатељ где је најпотребније усмери-
ти већа средства кроз одржавање и ин-
вестиције. Планом ремоната за текућу 
годину предвиђено је ремонтовање не-
колико трансформатора различитог 
нивоа напона, замена технолошки за-
старелих прекидача и растављача и ре-
конструкција мреже свих напонских 
нивоа. Такође, наставља се са аутомати-
зацијом мреже и објеката где је потпи-
сано већ неколико активних угово-

ра за извођење радова. У 20 kV мрежу 
Електровојводине укупно је уграђено 
прошле и ранијих година  59 реклозера 
(прекидачи у дубини мреже са својом 
аутоматиком). Захваљујући нашим ин-
жењерима и институту Михаило Пу-
пин решен је проблем повезивања у 
систем даљинског надзора и управљања 
уређаја (ВН или СН SCADA). Након по-
везивања са системом даљинског упра-
вљања очекује се побољшање погонске 
спремности, брже враћање напона ис-
пале деонице услед квара, а локализа-
ција квара ће бити бржа.

У плану одржавања за ову годину, за 
заштиту животне средине издвајају се 
значајна средства. Пре неколико годи-
на покренуто је испитивање енергет-
ских трансформатора свих напонских 
нивоа, на присуство полихлорова-
ног бифенила (ПЦБ) у трафо-уљу. 
У току је и припрема јавне набавке 
за елиминацију ПЦБ из контамини-
раних трансформатора а већ раније 
су отуђене кондензаторске батерије 
пуњене ПЦБ.

У плану одржавања налазе се и кон-
трола мерних места, овера бројила 
као и све потребе везане за ове по-
слове. Планом одржавања садржано 
је и одржавање енергетских и неенер-
гетских грађевинских објеката, као и 
одржавање службених возила у Елек-
тровојводини.

- Наш основни задатак је да путем 
плана ремоната припремимо мрежу 
и електроенергетске објекте за пред-
стојећу зиму. Планом одржавања су 
припремљене ревитализације обје-
ката, замена опреме, планом инвес-
тиција изградња нових или веће ре-
конструкције на свим напонским 
нивоима. Реализацијом ових планова, 
корисници добијају поузданију испо-
руку електричне енергије а Електро-
војводина задовољније кориснике – 
закључује директор Павел Зима.

М. Ш.

ПОЧЕЛА РЕМОНТНА СЕЗОНА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ
АКТУЕЛ

Н
О

Повећање погонске спремности
Реализација плана ремоната почела у року. У оквиру плана биће ремонтовано 
неколико енергетских трансформатора напонског нивоа 110 и 35 kV, замењено 
неколико технолошки застарелих прекидача и растављача снаге 110 kV и настављена 
реконструкција мреже свих напонских нивоа. Ови послови захтевају озбиљна финансијска 
средства а планирано је да се за ову намену утроши скоро две милијарде динара, истиче 
павел Зима, директор Дирекције за управљање

Почела ремонтна сезона у Електровојводини
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пуна година је откако је дужност 
директора Електровојвoдине 
преузео мр Богдан Лабан. Oбеле-

жена je успешним пословањем са оства-
реном добити од преко две милијарде 
динара. До таквог пословног резулта-
та сигурно није било лако доћи. Пита-
ли смо директора Електровојводине мр 
Богдана Лабана да ли ћемо ми, будући 
да смо лествицу у свом пословању по-
дигли заиста високо наставити са так-
вим трендом.

– Циљеви које смо поставили и резул-
тати које смо остварили не дозвољавају 
нам ни једног тренутка да застанемо. 
Морамо напред и морамо овим темпом, 
јер од финансијског пословања које је 
нaјубедљивији показатељ пословања 
сваког предузећа зависи не само његов 
рејтинг у привреди већ од њега зависе и 
друге стратешки важне ствари као што 
је функционисање целокупне привре-
де, домаћинстава а зашто да не кажем и 
егзистенција сваког запосленог унутар 
система.

Мора бити јасно да пословни циљеви 
које смо дефинисали представљају зао-
кружен систем који је и добитна форму-
ла за наше успешно пословање. Дакле, 
Електровојводина је значајно смањи-
ла губитке, са 11,32% у претходној на 
10,53% у прошлој години. Сад је сви-
ма јасно да овакав проценат губитака 
сврстава Електровојводину у ред најус-
пешнијих и по том показатељу, и да је и 
пола процента у овим вредностима јако 
велико, јер ако погледате нaше најус-
пешније огранке, Суботицу и Сремску 
Митровицу који су већ испод 10% јас-
но је да смо се приближили успешнима 
у окружењу, односно региону. Таквим 
показатељима можемо да кажемо да 
смо јако близу европског просека.

Наплата од 99,6% фактурисане реа-
лизације представља најбољи резултат 
у ЕПС-у. Није само менталитет наших 
суграђана тај коме можемо да захвали-
мо за овакав проценат. Треба знати да 
су најодговорнији и у том делу посло-

Н
АШ

 И
Н

ТЕ
РВ

ЈУ МР БОГДАН ЛАБАН, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Јасни пословни циљеви, уређен систем, висока свест запослених, нулта толеранција 
за повреде на раду и стандарди које прати сврстали су Електровојвoдину у ред 
најквалитетнијих делова ЕпС-а. и поред такве квалификације Електровојводина 
неће стати у борби за још већи квалитет, бољу ефикасност и побољшања у сваком 
сегменту пословања, каже директор Електровојвoдине Богдан лабан

Спремни за изазов сутрашњице
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вања на све начине и свим легитимним 
и легалним средствима уз напоре успе-
ли да се изборе да Електровојводина 
буде са оваквим резултатом. И даље те-
жимо кa томе да наплатимо сваки кило-
ватчас испоручене електричне енергије 
јер тиме омогућавамо добро функци-
онисање читавог електроенергетског 
система, што је, сложићете се, заиста 
велика одговорност.

Морам да поменем још једну јако бит-
ну чињеницу, не мање важну од прет-
ходне две а то је да Електровојводи-
на нема кредитна задужења као ни дуг 
према добављачима и редовно измирује 
све своје обавезе. 

Сваки од ових показатеља, бар 
према ономе на шта указујете за-
виси од запослених. Они су свакако 
допринели добром пословном ре-
зултату Електровојводине.

– Безбедност и заштита запослених 
је примаран циљ и изузетно важан сег-
мент нашег функционисања. Број по-
вреда на раду смањен је за петину. Свест 
сваког запосленог али и стална присут-
ност и контрола на терену одговорних 
лица има за циљ нулту толеранцију на 
грешке које узрокују повреде, односно 
да их не буде уопште.

Осим тога морам да кажем и да је са-
радња и дијалог са Синдикатом, који 

представља интересе запослених ко-
ректна. 

Ипак, од свега мислим да је најваж-
није то што су запослени свесни каквом 
предузећу припадају, где су заправо за-
послени и да је лојалност и осећај при-
падности компанији један од кључних 
фактора нашег успеха. 

Да смо успели у томе говоре бројке 
које су, као што видите неумољиве.

Акутан проблем са којим се бори-
мо јесте борба против крађе елек-
тричне енергије и оштећења елек-
троенергетске опреме. У условима 
у којима послујемо и у којима ћемо 
тек пословати ова врста губитака 
третираће се као директан губитак 
у нашем пословању. 

– Одлучни смо у борби против крађе 
електричне енергије и оштећења елек-
троенергетске опреме. Самостално и у 
сарадњи са свим надлежним институ-
цијама нећемо стати у борби против 
овог вида криминала. Не сме се забора-
вити чињеница да је имовина Електро-
војводине имовина свих нас. Наша уп-
орност и залагање да станемо у крај овој 
појави није само наша пословна обаве-
за на којој инсистира Електропривреда 
Србије већ и морална обавеза сваког од 
нас да заштитимо оно што је имовина 
нашег предузећа, ЕПС-а, државе и сва-

ког грађанина, па и сваког запосленог 
који зависи од доброг функционисања 
предузећа у којем је запослен.

Немогуће је не поменути проме-
не које су пред нама. Можете ли да 
кажете шта нас очекује у наредном, 
најближем периоду?

– Као што знате процес реструкту-
рирања Електропривреде Србије је 
почео. Садашња ЕПС група која има 
14 зависних привредних друштава 
треба да постане јака Електропри-
вреда која ће бити организована дру-
гачије, тако да буде ефикаснија и да 
постане профитабилна. Тај процес, 
као што рекох је у току, па су с тим 
у вези запослени у Електровојводи-
ни активно укључени у рад радних 
група које раде на реорганизацији 
комапније. Као што знате, од 1. јула 
Електровојводина ће постати опера-
тор дистрибутивног система заједно 
са још четири привредна друштва за 
дистрибуцију електричне енергије. 
Овакви какви данас јесмо, уређени 
и са резултатима пословања који су 
очигледни допринећемо да ЕПС буде 
снажнији. Мора бити јасно да ЕПС 
мора бити ефикасан јер у условима 
неумољивог тржишта грешке и про-
пусти се не праштају.

А. Ј. Р.

Мр Богдан Лабан, директор Елекровојводине
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по завршетку радова прве фазе 
у другој етапи изградње Елек-
тровојводина је крајем априла 

пустила у погон трафостаницу 110/20 
kV „Пећинци“. Изграђено је друго тра-
фо поље Т 102 у који је уграђен нови 
енергетрски трансформатор 110/20 kV, 
31,5 MVA. Уграђено је ново 20 kV по-
стројење, замењена комплетна заштита 
110 kV постројења у постојећем далеко-
водном пољу Д 102 и новом трафо-пољу 
Т 102 и уграђена нова микропроцесор-
ска заштита. Такође је уграђен нови ор-
ман мерења сопствене потрошње, об-
рачунског времена, развода помоћних 
и истосмерних напона. Испоручен је и 
уграђен други кућни трансформатор 
и цео систем уведен у даљинско упра-
вљање са новом опремом.

Од грађевинских радова поред трафо 
поља Т 102 уграђена је нова уљна јама.

Након пребацивања конзума на ново 
20 kV постројење у наредном периоду 
планирана је замена комплетне зашти-
те на трафо пољу Т 101 и далеководном 

пољу Д 101. У овој фази која ће трајати 
до краја јуна, биће изведена противпо-
жарна заштита и завршени грађевин-
ско-молерски радови у згради 20 kV по-
стројења. 

Опрему за изградњу ТС „Пећин-
ци“ испоручио је „Siemens“ д.о.о. 

Београд, а енергетски трансфор-
матор „Кончар електроиндустрија“ 
д.д. Загреб. Електромонтажне ра-
дове извела је ЕТ „Јужна Бачка“, а 
грађевинске ГП „Градитељ“ Нови 
Сад.

М. Ш.

Управни одбор Привредне коморе 
Војводине донео је Одлуку о до-
дели награде Електровојводини 

за 2014. годину по свим критеријумима. 
По оствареним резултатима пословања 
у претходној години Електровојводина 
је заједно са још 13 привредних друшта-
ва заслужено награђена.

– Подаци говоре да је Електровојво-
дина одговоран и препознатљив опе-
ратор дистрибутивног система који си-
гурним корацима иде у правцу убрзане 
модернизације. Електровојводина, пре-

познатљива компанија високог угледа и 
ауторитета један је од кључних фактора 
обезбеђења енергетске сигурности. Та-
кође, енергетском ефикасношћу и но-
вим технологијама настоји још више да 
побољша и унапреди своје пословање – 
чуло се приликом доделе признања.

Привредна комора Војводине ове 
године 52. пут свечано je доделила на-
граде привредним друштавима и поје-
динцима за најуспешније резултате по-
словања у претходној години.

А. J. Р.

И
Н
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И
ЈЕ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ ПРВЕ ФАЗЕ ДРУГЕ ЕТАПЕ ИЗГРАДЊЕ ТС 110/20 kV „ПЕЋИНЦИ“

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ УРУЧЕНА ГОДИШЊА НАГРАДА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Већа поузданост снабдевања

У друштву најуспешнијих

Окончањем прве фазе друге етапе у иградњи ТС 110/20 kV „пећинци“ повећана 
поузданост снабдевања електричном енергијом постојећих и будућих 
индустријских зона дуж аутопута. Квалитет испоруке електричне енергије на овом 
конзуму подигнут на виши ниво

привредна комора Војводине Електровојводини доделила годишњу награду за 
остварене резултатате пословања у 2014. години

Завршени додатни радови на ТС 110/20 kV „Пећинци“
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Директор Друштва мр Богдан Ла-
бан донео је крајем марта Одлуку 
о образовању Техничког стручног 

савета Електровојводине, као саветода-
вног тела директора Друштва, решења о 
именовању председника ТСС и пет стал-
них чланова Извршног одбора. У Одлуци 
се наводи да су основне функције ТСС, из-
међу осталог, афирмација струке, знања и 
науке, унапређење технологије рада у про-
цесима везаним за дистрибуцију електри-
чне енергије, стручна усавршавања у циљу 
примене техничко-технолошких знања, 

праћење нових знања и технологија у 
техничкој области, предлагање стратегије 
и стратешких одлука, усмеравање развоја, 
унификација и стандардизација проце-
са и опреме, едукација и формирање базе 
знања, усмеравање и одобравање научних 
и стручних радова које запослени раде као 
представници ЕВ.

Органи ТСС су Извршни одбор ТСС, 
председник ТСС, секретар ТСС и коми-
сије.

Тим поводом, 22. априла, одржана је 
конститутивна седница ТСС у новом 

саставу, договорен будући начин рада, ус-
војен Пословник о раду и изабран секре-
тар ТСС-а. Састанку је присуствовао и мр 
Никола Новаковић, директор извршне 
функције за технички систем и директори 
дирекција техничке области.

- Кроз Одлуку о образовању ТСС-а, 
покушали смо да направимо савремен 
начин и модел рада који је конструк-
тиван и ефикасан. Кадрови који су би-
рани за вође области су компетентни и 
стручни и идеја је да се подигне ниво 
стручног приступа у раду дистрибу-
ција. Чланови ТСС-а су „шампиони“ 
пословних процеса и они треба да кре-
ирају стручне процесе и ту имају мак-
сималну подршку пословодства. Што 
пре треба формирати стручне групе и 
комисије, да се осмисли њихов рад и 
резултати рада шире презентују струч-
ној јавности преко посебног Портала 
ТСС на сајту Електровојводине - иста-
као је мр Никола Новаковић, директор 
извршне функције за технички систем 
Електровојводине.

Председник и чланови Извршног од-
бора ТСС-а изнели су на састанку прва 
виђења свог ангажовања у раду ТСС-а и 
подржали нови начин рада и организо-
вања овог тела.

М. Ш.

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ТЕХНИЧКОГ СТРУЧНОГ САВЕТА  ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

ТЕХНИЧКИ
СТРУЧНИ САВЕТ

Нов концепт рада ТСС-а
На првом састанку ТСС-а у новом саставу, обављен договор о новом, ефикаснијем 
начину рада, усвојен пословник о раду и изабран секретар ТСС-а. председник ТСС 
је др Зоран Симендић, директор Огранка ЕД „Сомбор“. Технички стручни Савет је 
саветодавно тело директора Друштва и директора извршне функције за технички 
систем са највишим рангом професионалног ауторитета из области техничких послова

l Оперативан и стручан тим

У складу са Одлуком о образовању, ТСС има председника и пет сталних чланова 
Извршног одбора који су уједно и вође стручних области. Председник ТСС је 
др Зоран Симендић, а пет сталних чланова Извршног одбора и вође стручних 
области су Милорад Шарић, дипл. ел. инжењер, вођа области „Опрема и елементи 
електроенергетског система и унапређења процеса у одржавању“, Бранислав 
Ђорђевић, дипл. ел. инжењер, вођа области „Процес инвестиција“, Звездан 
Крунић, дипл. ел. инжењер, вођа области „Процес управљања електроенергетским 
системом“, Србислав Сарић, дипл. ел. инжењер, вођа области „Мерни системи за 
електричну енергију и управљање губицима електричне енергије“, др Александар 
Бошковић, дипл. ел. инжењер, вођа области „Телекомуникације, хардвер и 
информатички инжењеринг“.

Секретар ТСС је Сузана Бондокић, дипл. ел. инжењер, Дирекција за управљање.
М. Ш.

Учесници конститутивне седнице Техничког стручног савета Електровојводине
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Eлектроенергетска ситуација у 
дистрибутивном систему Елек-
тровојводине у марту 2015. године 

је у целини била стабилна и није било 
ограничења у испоруци електричне 
енергије, нити је било напонских редук-
ција на ТС 110/x kV.

У овом месецу настављен је тренд по-
вољне хидролошке ситуације, због чега 
су производни капацитети у хидроелек-
транама и у марту значајно превазила-
зили како прошлогодишње показатеље, 
тако и билансиране количине за ову го-
дину. У термо сектору је стабилизована 
производња угља као неопходног пре-
дуслова за редован погон обреновачких 
термоелектрана. 

− Што се тиче погонске спремнос-
ти и функционисања дистрибутивног 
система Електровојводине током мар-
та, чињеница је да је била на високом 
нивоу. Број непланираних прекида у 
испоруци електричне енергије је био 
значајно мањи него у истом периоду 
претходне године, па можемо конста-
товати да је систем радио изузетно ста-
билно – рекао је Звездан Крунић, глав-

ни инжењер у Сектору за управљање и 
планирање конзума.

Од значајнијих догађаја Крунић из-
дваја следеће: двадесетосмог фебруара 
у 10,40 сати услед квара на изводу 20 
kV „Моровић“ из ТС 110/20 kV „Шид“ 
(пробој кабла),  насеља Јамена је остало 
без снабдевања електричном енергијом. 
Због проблема приликом проналажења 
места квара (неприступачан терен) от-
клањање квара и враћање редовног ук-
лопног стања је завршено првог марта у 
23,25 сати. Прекид у напајању је трајао 
46 сати и 45 минута.

Двадесетог марта приликом манипу-
лација на локализацији квара који се 
догодио у 11,58 сати, на 35 kV  изводу 
Центар -1 у ТС 110/35 kV „Нови Сад“ 4, 
у 12,03 у ТС 35/10 kV „Центар“ је дошло 
до квара и испада 35 kV извода Лиман 
3 и Лиман 4 због чега су  потрошачи 
који се снабдевају из ТС 35/10 kV „Ли-
ман“ остали без напона ЕТ-3 и ЕТ-4, као 
и купци са конзумног подручја ова два 
ЕТ у трајању од 47 минута.

И током марта настављен је неовла-
шћен приступ дистрибутивној ин-

фраструктури Електровојводине од 
стране трећих лица, као што су крађе, 
оштећења елемената дистрибутивног 
система ЕВ и самоукључења након 
обуставе испоруке електричне енер-
гије. На мети су поново били сви де-
лови дистрибутивног система, чиме 
су купци електричне енергије остаја-
ли без напајања, а Електровојводини 
је причињена додатна материјална 
штета. Од забележених случајева, по 
обиму и степену угрожености функ-
ционисања система посебно се ис-
тичу крађе бакарних проводника 9. 
марта са далековода 35 kV Меленци - 
Нови Бечеј и 22. марта са 20 kV изво-
да „РП Ченеј“ из ТС 110/20 kV „Рим-
ски Шанчеви“, као и крађе бакарних 
уземљења 110 kV портала 14. марта у 
ТС 110/20 kV „Инђија“ и 25. марта у 
ТС 110/20 kV „Панчево 3“.

У марту је забележен и још један 
случај физичког напада на службе-
но лице Електровојводине. Ради се о 
откривању неовлашћене потрошње 
електричне енергије. Инцидент се до-
годио 31. марта у Панчеву, када је на-
паднуто службено лице од стране ку-
пца код кога је констатована крађа 
електричне енергије. Случај је прија-
вљен МУП-у.

Када је реч о кретању потрошње 
електричне енергије, према диспечер-
ским подацима у марту 2015. године 
дистрибутивним купцима на терито-
рији Војводине испоручено је 776 GWh 
електричне енергије, што представља 
повећање за 6,42% у односу на исти пе-
риод претходне године, и смањење за 
2,76% у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максималну 
регистровану снагу од 1.298 МW, што 
је 2,53% више од нивоа вршне снаге из 
марта претходне године.

Средња дневна температура у мар-
ту 2015. године је била 7,2оС што је за 
2,7оС ниже од средње дневне темпе-
ратуре забележене у марту претходне 
године.

Приредила: А. Ж.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАРТУ 2015. ГОДИНЕ

Без ограничења у испоруци
Настављен тренд повољне хидролошке ситуације, производни капацитети 
у хидроелектранама радили у режимима рада изнад билансираних. Број 
непланираних прекида у испоруци електричне енергије значајно мањи него у истом 
периоду претходне године

Стабилан рад система
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Обједињена процедура, како нам 
је објаснио руководилац Сек-
тора енергетике у Дирекцији за 

планирање и инвестиције Обренко Чо-
лић, је уређен систем издавања докуме-
ната који спроводи надлежни орган од 
добијања локацијских дозвола до упи-
са права својине над изграђеним објек-
том.

 - У том поступку надлежна инстан-
ца сарађује искључиво са имаоцем јав-
них овлашћења, као што је у овом слу-
чају Електровојводина. Инвеститор 
изградње објекта обраћа се општинском 
органу чија је обавеза да од Друштва 
прибави услове за пројектовање и при-
кључење, исправе неопходне за исходо-
вање потребних докумената за прикљу-
чење на инфраструктуру. Новина је да 
приликом издавања услова за пројекто-
вање и прикључење овај документ мора 
да садржи трошкове прикључења и ро-
кове и по својој функцији је веома близак 
одобрењу за прикључење. Мора се изда-
ти у року од 15 дана независно од тога да 
ли је Електровојводина наплатила трош-
кове издавања тог документа. Битно је 
промењен и поступак прикључења обје-

кта на дистрибутивни систем, јер је зако-
нодавац увео обавезу надлежном органу 
у општини да поднесе захтев за прикљу-
чење, а ималац јавног овлашћења, у овом 
случају Електровојводина, у року од 15 
дана мора да изда одобрење и прикључи 
објекат ако су испуњени сви локацијски 
услови – тврди Чолић.

Процедуру исходовања локацијских 
услова може да покрене и лице које није 
решило имовинско - правне односе.

– Да би се Електровојводина прила-
годила новим прописима детаљно су 
проучене све законске одредбе. С тим 
у вези током фебруара и марта је обја-
вљен велики број правилника као под-
законских аката Закона о планирању и 
изградњи који су од утицаја на одређи-
вање начина поступања – објашња-
ва Чолић и додаје да је суштина посла 
идентификовање разлика при чему на-
глашава да је обавеза сваког сектора у 
Друштву да утврди пут у прилагођа-
вању радних процеса из своје надлеж-
ности новим прописима.  

– Такође је донет ценовник услуга из-
давања услова за пројектовање и при-
кључење у складу са Правилником о кла-

сификацији  објеката и огранци су га већ 
проследили општинама на коришћење. 
Припремљени су и обрасци услова за 
пројектовање и прикључење, а развој-
ни тим који ради на измени програмског 
пакета OpenDoc је обучио кориснике и 
почео да их  примењује. Ту је и инструк-
ција која говори како се обрасци користе 
и како се поступа приликом издавања 
услова за пројектовање и прикључење. 
Међутим, уочено је да постоје знатне 
разлике између локалних самоуправа 
у тумачењу прописа тако да је још увек 
пред огранцима изазов да се са општи-
нама договори једнообразно поступање 
– каже Чолић.

Обједињена процедура почела је да 
се примењује у складу са законом првог 
марта ове године, а од 1. јануара наред-
не године предвиђена је размена пода-
така искључиво електронским путем и 
то између странака, надлежног општин-
ског органа и имаоца јавних овлашћења. 
У случају непоштовања прописаних ро-
кова за прикључење на инфраструкту-
ру уведене су и ригорозне казне за при-
вредни преступ.

М. Ј.

НОВИНЕ У ИЗДАВАЊУ АКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И
СТО

Р
И

ЈАТ

Више реда у добијању дозвола
издавање аката за остваривање права на изградњу и коришћење 
електроенергетских објеката убудуће ће бити обједињен поступак. У случају 
непоштовања прописаних рокова за прикључење на инфраструктуру, уведене су 
ригорозне казне за привредни преступ
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Обједињена процедура за издавање дозвола за изградњу електроенергетских објеката представљена је крајем марта у 
Електровојводини
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Традиционални Спортски сусре-
ти запослених Електровојводине 
одржани су крајем априла у Врбасу. 
Овогодишње Спортске сусрете отво-
рио је заменик директора Друштва 
др Петар Загорчић и при том иста-
као да сусрети, а нарочито спортски, 

представљају израз заједничке си-
нергије запослених у Електровојво-
дини и њеног стратешког значаја  на 
подизању квалитета живота и рада 
свих грађана на овом простору.

− За сав наш до сада уложени на-
пор у извршењу Годишњег плана по-

словања, али и за све оно што треба 
да се деси у будућности, потребни 
су људи. Зато је данашње окупљање 
запослених Електровојводине ја-
чање структуре људских ресурса, 
спој искуства и младости, такми-
чење кроз дружење које доприноси 
задовољењу заједничких интереса и 
остваривања циљева Друштва које 
смо пред себе поставили. Зато нека и 
ове 41. спортске игре радника Елек-
тровојводине буду показатељ наших 
способности, нашег међусобног ува-
жавања и поштовања и спремност 
свих запослених у Електровојводи-
ни да се суоче са изазовима који нас 
свакодневно окружују – рекао је за-
меник директора Друштва, пожелев-
ши учесницима Спортских сусрета 
успешан такмичарски дан.

Поздрављајући учеснике, председ-
ник Синдикалне организације Елек-
тровојводине Владимир Плавшић, је 
истакао да се Синдикална организа-

ОДРЖАНИ 41. СПОРТСКИ СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Пењачи најатрактивнији
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преко 700 учесника окупило се по 41. пут, ове године у Врбасу. Запослени се 
надметали у 14 дисциплина. Након такмичарског дела, уследила је додела медаља 
и пехара најуспешнијима и на крају дружење и размена спортских искустава са 
терена

Отварање Спортских сусрета запослених 

Такмичење у пењању на стуб
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ција и ове године потрудила да буде 
добар домаћин.

На спортским теренима у Врбасу иг-
рао се мали фудбал, баскет и одбојка. У 
салама Спортског центра надметали су 

се стонотенисери, шахисти, стрелци, 
пикадисти... Ипак, као и сваке године, 
најзанимљивије је било на импровизо-
ваном терену где су пењачи-монтери 
показивали своје вештине у пењању на 

стуб, а ово је уједно и најважнија дис-
циплина на спортским играма Елек-
тровојводине. Такмичења су протекла 
у спортској и фер атмосфери.

А. Ж.

l Резултати такмичења 

У пењању на стуб, најбоља је била екипа из ЕД „Суботица“, друго место освојили су ЕД „Сомбор“, а треће ЕД „Рума“. Што се тиче 
појединачног пласмана, прво место заузео је Корнел Колар, друго Вујадин Рајшић, а треће Бранислав Коцкаревић. У малом 
фудбалу првом место екипа из ЕД „Нови Сад“, друго ЕД „Рума“, треће „Одржавање и услуге“. У баскету прво место заузела је ЕД 
“Панчево“, друго ЕТ „ Јужна Бачка“, а треће ЕД „Нови Сад“. У одбојци у женском екипном пласману, прво место однела је Управа 
Друштва, друго ЕД „Панчево“ и треће ЕД „Сомбор“. У истом пласману што се тиче мушкараца, ЕД „Нови Сад“ је освојила прво, 
ЕД „С. Митровица“ друго и Погон „Врбас“ треће место. У стоном тенису - жене у појединачном пласману прво место заузела је 
Гордана Перошевић, друга Светлана Божић и треће Снежана Величковић. У екипном пласману што се тиче мушкараца, прво 
место припало је ЕД „Панчево“, друго ЕД „Рума“ и треће ЕД „Суботица“. У куглању, екипно код мушкараца, ЕД „Сомбор“ забелижила 
је прво, ЕД „Нови Сад“ друго и Погон Врбас треће место. У куглању екипно жене, прво место освојила је екипа Управе Друштва, 
друго ЕД „Сомбор“, треће ЕД „Панчево“. У пикаду, прво место екипно припало је ЕД „Зрењанин“, а појединачно прво место припало 
је Нени Јованов. У стрељаштву за мушкарце, у екипном пласману, прво место заузела је ЕД „Зрењанин“, друго Погон Врбас, 
треће ЕД “Рума“. Појединачно Драган Видић је освојио прво место, друго Владо Месингер и треће Мирослав Катанчић. Што се 
тиче жена појединачно, прво место је заузела Зорица Задрић, друго Даница Тимотић и треће Катица Шимоник. Екипно, жене 
у стрељаштву бележе следећи резултат: прво место Управа Друштва, друго ЕД „Рума“ и треће ЕД „Нови Сад“. У шаху у екипном 
пласману, ЕД „Суботица“ је прва, ЕД „Нови Сад“ друга и „Бетоњерка“ трећа. У појединачном пласману први је Синиша Арбутина 
ЕД „Суботица“, други Драган Тунгуз ЕД „Нови Сад“ и трећи Драган Стантић ЕД „Суботица“. У преферансу, прво место припало је 
ЕД „Суботица“, друго ЕД „Сомбор“ и треће Погону „Врбас“. У тенису победу је однео Миливој Стражместер, другопласирани је 
Владимир Огњановић, а треће место припало је Ђорђу Бероњи. У пливању за жене прво место освојила је Антоније Бабић, 
друго Невена Станков, треће Весна Гверо, док је од мушкараца победио Дејан Чувардић, други је био Александар Столић, а 
трећи Милош Јагнић. У дисциплини спортски риболов, у екипном такмичењу прво место Погон „Врбас“, друго ЕД „С. Митровица“, 
треће Погон „Сента“. У појединачном пласману прво место освојио је Мирослав Сремачки, друго Александар Сомбати, а треће 
Александар Мудрић. 

Приредила: А. Ж.

Такмичење у баскету увек занимљивоСтална спортска дисциплина – фудбал
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педесет година постојања 
Техничког савета је, може се 
рећи, историја дистрибутивне 

делатности рекао је на свечаној седни-
ци Животије Јовановић, заменик гене-
ралног директора ЕПС-а: 

- Улога Техничког савета за ових 50 
година никада се није променила иако 
су се мењали организациони облици 
електродистрибутивне делатности. 

Јовановић је најавио да ће од 1. јула 
Србија имати једног Оператора дистри-
бутивног система који ће свакако доне-
ти кохезију делатности, а добра пракса 
која је до сад важила у једном привред-
ном друштву биће правило које ће се 
поштовати на нивоу јединственог Опе-
ратора дистрибутивног система. Гово-
рећи о историјату Савета, а посебно о 
стратегији Слободан Кујовић, директор 
Сектора за планирање развоја дистри-
бутивног система, поменуо је избор оп-
тималног броја напонских нивоа, избор 
концепција мреже и типизацију елеме-
ната мреже. 

- Од 1964. године, откад постоји Те-
хнички савет је издао и 16 препорука - 
рекао је Кујовић. – Резултати Техничког 
савета афирмисали су га у тело које је 
стекло велико поверење у дистрибутив-
ној области.

У име Електровојводине учеснике 
свечане седнице Техничког савета поз-
дравио је Павел Зима, директор Ди-
рекције за управљање наглашавајући 
важност Савета како на нивоу електро-

дистрибутивне делатности Србије, тако 
и Савета који постоје на нивоу сада-
шњих привредних друштава. 

- Сви инжењери који су до сад учест-
вовали у раду Техничког савета, који 
сада учествују и они који ће учествова-
ти подижу квалитет рада електродис-
трибутивног система. Тако најбољи и 
најквалитетнији инжењерски кадрови 
афирмишу нашу струку - рекао је Зима.

Учесницима свечаног, 200. састан-
ка Техничког савета електродистри-
буција Србије обратио се и др Ми-
лан Танасковић, бивши председник 

Техничког савета који је поменуо уте-
мељитеље и бивше председнике тог 
тела. Он је као посебно важне за рад 
и постојање Савета нагласио истржи-
вачки рад, образовну мисију и отво-
реност у изношењу мишљења. 

Свечаном састанку који је саз-
вао Бранислав Вујанац, председник 
Техничког савета, присуствовали су 
садашњи и бивши чланови, гости из 
Републике Српске и многи сарадници 
Техничког савета електродистрибу-
тивне делатности Србије.

А. Ј. Р.

Комплекс будуће Термоелектране 
„Станари“ код Добоја, Република 
Српска, БиХ  сваким даном добија 

пројектовани изглед, а радови теку према 
предвиђеној динамици.  До детаља је пла-
нирано монтирање турбогенераторског 
постројења, система за допремање угља 

и помоћне опреме у котловници и изола-
ционих радова на котловским површина-
ма и пароводима, инсталација опреме за 
регулацију рада постројења и остали за-
вршни радови на помоћним објектима.

ТЕ у Станарима ће бити капаци-
тета 300 мегавата, са планираном 

годишњом производњом од 2.000 
гигават часова и годишњом пот-
рошњом угља од око 2,3 милиона 
тона.

То је први такав пројекат у БиХ 
након 30 година.

Приредила: М. Ј.

ОДРЖАНА СВЕЧАНА, 200. СЕДНИЦА ТЕХНИЧКОГ САВЕТА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ ИЗГРАДЊА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „СТАНАРИ“ КОД ДОБОЈА

СВ
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поводом обележавања 50 година рада Техничког савета електродистрибуција 
Србије у НОРЦЕВ-у на иришком венцу одржана 200. свечана седница овог тела

планирана годишња производња око 2000 GWh, годишња потрошња угља 2,3 милиона тона

Пола века унапређења струке

Капацитет 300 мегавата

Свечана седница Техничког савета ЕПС-а: Струка у функцији унапређења
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ИЗ СТРУЧНОГ УГЛА 

Суштина развоја софтверског па-
кета је потпуна контрола тока об-
раде предмета одређене услуге од 

момента подношења захтева до прикљу-
чења објекта на дистрибутивни систем, 
односно активирања прикључка у основ-
но средство. Ово је дефинисано закон-
ским актима и актима Агенције за енер-
гетику Републике Србије. Веома је важно 
знати у којој фази је решавање захтева, 
у којој служби се захтев налази, у ком је 
статусу, када је реализована активност, 
ко тренутно ради на предмету и колико 
дуго траје тај процес, да ли су извршене 
уплате, колики су укупни трошкови.

Софтверски пакет је представљен као 
клијент - сервер апликација, сваком  ко-
риснику је омогућено да у складу са 
својим правима ради са апликацијом на 
својој радној станици приступајући бази 
података која се налази на серверу. 

Важно је напоменути да OpenDoc.V2 
као Workflow Management Systems пра-

ти токове пословних процеса који су де-
финисани процедурама ПР-ЕНГ-02 и 
ПР-ИНВ-10. Workflow је термин који се 
користи за описивање задатака, проце-
дуралних корака, људи или организација 
који учествују у овој активности и по-
требног улаза и излаза информација. Та-
кав  приступ анализирању и управљању 
бизнис процесом се може повезати са 
објектно оријентисаним програмирањем 
чија је суштина фокусирање на докумен-
те и податке. 

Сви документи и извештаји који се 
креирају у процесу обраде захтева фор-
мирају се као Word или Excel документи 
према унапред направљеним  шаблони-
ма. Чувају се да би касније било могуће 
прегледати и едитовати снимљене доку-
менте независно од саме апликације.

Сваки обрађени предмет може се 
сагледати са неколико страна. Поред 
информација о њему самом приступач-
ни су и подаци о странки, о објекту, о 

свим документима креираним у проце-
су обраде, доступна је историја стања, 
веза са другим предметима као и уплате 
учињене у току самог процеса.

Поред тога, разликује се више група 
активности које су доступне кориснику 
у време обраде предмета. То су актив-
ности за рад са документима, прослеђи-
вање предмета из службе у службу, ак-
тивности промене врсте предмета, унос 
додатних рокова, анализа и контрола 
рада над предметом, а могуће је откло-
нити и грешке због неправилности у са-
мом предмету.

Ваља напоменути и да аутомат тока 
- Workflow engine као компонента у 
Workflow аутоматизованом програ-
му зна све процедуре, њене кораке и 
правила за сваку активност. Workflow 
engine одређује да ли је процес спре-
ман за прелазак на следећи корак, а 
у OpenDoc.V2 развијен је модел тока 
процеса - аутомат прелаза стања као 
мета модел базе података за сваку вр-
сту услуге. 

Предности коришћења софтверског 
пакета OpenDoc.V2 су бројне. Кораци 
активности, улоге и правила су уграђе-
ни у систем. То изискује мање интер-
венција у руковођењу бизнис проце-
сима. Побољшана је комуникација уз 
благовремена обавештавања, размени 
докумената и обезбеђено боље разуме-
вање самог процеса које води ка већој 
сарадњи чланова тима. 

На првом месту улога OpenDoc.V2 - 
WМС огледа се у побољшању ефикас-
ности неког посла аутоматизовањем 
многих процеса и утврђивањем про-
цедура које се поштују, избегавају 
се непотребни кораци, а сваки члан 
тима је посебно одговоран за свој део 
процеса.

М. Ј.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА OPENDOC   

С циљем да помогне електродистрибуцијама у праћењу токова процеса, у координацији 
активности, остваривању задатака, пружању прегледа прилива средстава и других 
података последњих годину дана интензивирана примена софтверског пакета OpenDoc. 
Овим софтвером намењеним за управљање пословним процесима, Workflow Management 
Systems-WMS омогућава се увид у све процесе услуга у огранцима Електровојводине 
подразумевајући управне и неуправне поступке 

Аутоматизовани пословни 
програм
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предавања и практичну наставу 
у току два месеца свкодневно 
су похађали електромонтери уз 

колеге из диспечерских центара и они 
са тек започетим радним стажом на 
местима на којима су свакодневно из-
ложени високом ризику посла.  

Шеф службе за обуку кадрова у 
Електровојводини Милан Радујков, 
објашњава да је у Образовном центру, 
који постоји две деценије нова знања 
стекло преко четрнаест хиљада за-
послених.

– Генерални план стручног усаврша-
вања којим је обухваћена и ова обу-
ка на Венцу део је целокупног посло-
вања Електропривреде Србије по чему 
смо познати у ширем региону. Сушти-
на овог семинара је да електромонте-
ри буду добро обучени и перманентно 
образовани и упознати са ризицима 
које носе њихова радна места. Посебну 
пажњу поклањамо технологији посла, 
заштити од пожара, безбедности и 
здрављу на раду уз психолошку ана-
лизу сваке личности. У току једног 
циклуса предавања којe траје четири 
дана први дан је посвећен разговору са 
психологом. Следе два дана стручних 
предавања када се утврђује стечено 
знање и представљају нове технологије 
и на крају рад на полигону на мрежи 
средњег, ниског и високог напона која 
је постављена на дванаест стубова раз-
личитих типова. Ту је и монтажно бе-
тонсака трафостаница у безнапонском 
стању опремљена за манипулацију – 
каже Милан Радујков, шеф Службе за 
обуку кадрова у Електровојводини, 
наглашавајући да се једино тако могу 
уочити и отклонити неправилности у 
раду.

Предавачи, стручњаци који иначе 
раде у Електровојводини, имају велико 
радно искуство и осим теоријске наста-
ве инсистирају на правилној практич-

ној обуци и на лицу места објашњавају 
шта све може да се догоди на терену.

– Након обуке ради се завршни 
стручни тест на основу којег се добија 
уверење о стручности и спремности за 
обављање послова на местима са висо-
ким ризиком. Колико смо и ту постигли 
говори решење Републичког Министар-
ства за борачка и социјална питања које 
нам је још 1992. године дало дозволу да 
се бавимо овим послом – истиче Ра-
дујков.

Да би обука прошла како је планира-
но, неопходан је разговор са психологом 
који у непосредном контакту остварује 
комуникацију са запосленима. На осно-
ву анализе личности откривају се евен-
туални проблеми које личност не може 
сама да превазиђе и помаже у њиховом 
отклањању. Послове психолога већ два-
десет година обавља Младена Петрић, 
шеф Службе за планирање и анали-
зу људских ресурса у Управи Електро-
војводине.

– Психомоторне способности елек-
тромонтера и свих оних који су у ди-
ректном контакту са напоном, раде на 

висини на електроенергетским објек-
тима где им живот може бити у опас-
ности, су изузетно важне. Безбедност 
и здравље на раду нам је на првом 
месту, па је разговор са запосленима о 
свему што их окружује и чини живот 
полазна тачка од које зависи и успех у 
послу. Годинама се срећемо са разли-
читим типовима личности, свака има 
своју животну причу, већину добро 
познајемо. Младе покушавамо да при-
премимо за посао тако што им исти-
чемо да се морају придржавати стро-
го утврђених правила за безбедан рад. 
Наши запослени су некад изложени и 
нападима купаца којима се обуставља 
испорука електричне енергије због не-
плаћених рачуна. У том случају обуча-
вамо их како да разговарју са купцима. 
И то су само у назнакама теме о који-
ма разговарамо – објашњава психолог 
Младена Петрић.

Добри резултати обуке и провере 
психомоторних способности електро-
монтера четвртог дана обуке потврђена 
су успешно на терену.

М. Ј.

ОБУКА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Обука запослених у електро-струци који раде на местима са повећаним ризиком 
и ове године током марта и априла одржана у Наставно образовном центру 
Електровојводине на иришком Венцу. Теоријску и практичну наставу уз психолошку 
процену психомоторних способности прошло преко 200 запослених

Знање и физичка спремност 
чувају живот

ОБ
УК

А

Обука монтера који раде на местима са повећаним ризиком, стална потреба
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последњег дана фебруара на-
сељено место Јамена на конзуму 
Огранка ЕД Сремска Митровица 

остало је без електричне енергије. Због 
отежаних услова комуникације, услед 
лошег функционисања радио веза и мо-
билне телефоније, а и географског поло-
жаја насеља које се налази на тромеђи 
Србије, БиХ и Хрватске изузетно тешко 
је било лоцирати настали квар на 20 kV 
кабловском воду у дужини од 18 кило-
метара,  путем којег се снабдева насеље 
Јамена. Кабловска траса се простире уз 
границу са Хрватском, иде кроз шуму 
која је делимично била у води а у близи-
ни је минско поље за које нема сазнања 
да је разминирано, а гранична служ-
ба Хрватске тих дана појачала је своје 
активности због чешћег појављивања 
емиграната.

-С обзиром на ограничене могућ-
ности опреме коју поседује Огранак ЕД 
Сремска Митровица, при чему је успе-
ло само да се смањи прелазни отпор на 
месту квара, а због надолазећег мра-
ка и бојазни да се неко може повреди-
ти у помоћ је позвана екипа мерења и 
заштите ЕД Нови Сад, која је сутрадан 
ујутро отпочела проналажење квара. 
Нажалост и поред савременије опреме, 
није се успело у откривању. Због тога су 
у помоћ позване колеге из ЕД Београд, 
који су на истом каблу интервенисали и 
пре тринаест година – објашњава наста-
лу ситуацију тих дана Србислав Сарић, 
извршни директор за технички систем 
Огранка ЕД Сремска Митровица.

Како би што ефикасније пронашли 
настали квар, запослени ЕД Сремска 
Митровица и ЕД Београд распоредили 
су се дуж трасе и свако са својим тон-
фреквентним пријемником испитивао 
је један део деонице. Запослени у ЕД 
Сремска Митровица Милош Матић, 
пронашао је место квара, пошто је уп-
раво он испитивао деоницу где је био 
квар. Екипа ЕД Сремска Митровица је 
експресно откопала место квара, а еки-
па ЕД „Београд“, потврдила квар. Екипа 
ЕД Сремска Митровица је приступила 

изради спојнице и истог дана око 23.00 
сата Јамена је  поново добила електрич-
ну енергију.

-Још једном се захваљујемо свима 
који су нам помогли у изналажењу и от-
клањању насталог квара, Служби за на-
понска испитивања ЕД Београд, екипи 
мерења и заштите ЕД Нови Сад, а Мес-

ној заједници Јамена упутили смо и зва-
нично писмо у коме смо се захвалили на 
стрпљењу, разумевању и помоћи коју су 
нам пружили у овим тешким тренуци-
ма за све нас – каже Србислав Сарић, 
извршни директор за технички систем 
Огранка ЕД Сремска Митровица.

М. Ш.

СНАБДЕВАЊЕ ПОТРОШАЧА НА КОНЗУМУ ОГРАНКА ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

при лоцирању и отклањању квара на 20 kV кабловском воду којим се електричном 
енергијом снабдева насеље Јамена исказана солидарност у оквиру ЕпС-а али и самих 
житеља насеља. Запослени у Огранку ЕД Сремска Митровица уложили велики труд и 
напор да би становници овог насељеног места што пре добили електричну енергију

Заједно отклонили квар

l Од МОрОвића дО ЈаМене кабл пОлОжен пре 23 гОдине

Насељено место Јамена удаљено је око 60 километара од Сремске Митровице. До 
1992. године насеље је било део конзумног подручја хрватске електропривреде, а 
од тада је постало део конзумног подручја Електровојводине, Огранка ЕД Сремска 
Митровица, односно ЕПС-а. Пре 23 године, у ратним условима, од Моровића се 
полагао кабл типа IPZO 13A 3x95  mm2 12/20 kV у дужини од 18 километара, да 
би се насеље Јамена које данас има 451 купца електричне енергије прикључило 
радијално на дистрибутивни систем Електровојводине. На овом воду употребљено 
је 36 спојница типа KS1350, а терен дуж ког је кабл положен диктирали су ратни 
услови у непосредном окружењу. Од тада до данас било је 8 кварова, од тога 3 квара 
су проузрокована механичким оштећењем. Последњи квар, пре овог, догодио се 
пре десет година, а лоцирала га је екипа „ЕД Нови Сад“.

М. Ш.

Траса кабловског вода од Моровића до Јамене пролази кроз неприступачан терен
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погон „Врбас“ дефинишу сви сег-
менти пословања као што су ин-
вестиције, трговина, енергетика, 

служба одржавање електроенергетских 
објеката, а познато је да је у Диспечер-
ском центру организован двадесетчет-
ворочасовни рад. Ово с поносом исти-
че руководилац Погона Новак Зекић. 
Упознајући нас са својим колективом, 
говори о погонској спремности и струч-
ности монтера Службе одржавања које 
сврстава међу најбоље у Електровојво-
дини.

– Велика пажња поклања се њихо-
вом перманентном усавршавању пу-
тем различитих обука у циљу што боље 
техничко-технолошке спремности с 
нагласком на заштиту и безбедност на 
раду, што показује и податак да се у по-
следње две године није догодила ни јед-
на повреда на раду. На конзуму Пого-
на налазе се три трафостанице 110/20 
kV: „Врбас 1“, „Врбас 2“ и „Кула“, затим, 
преко 270 ТС 20/04 kV и  пет разводних 
постројења 20/04 kV. У Погону раде 84 

запослена, највише електромонтера – 
објашњава Зекић. Он даље истиче да се 
све више води рачуна  о превенцији и 
смањењу ризика по здравље и безбед-
ност на раду код свих запослених, а по-
себно код електромонтера који су у ди-
ректном додиру са напоном струје.

Последњих година конастантан про-
блем је недостатак техничког кадра, по-
себно енергетичара, а суочени су и са  
застарелошћу и недостатком ручних 
уређаја тзв.  „ПСИОН-а“ који служе 
за унос стања код очитавања бројила. 

Просек неочитаности је на завидном 
нивоу и у овом Погону износ испод 2 
одсто. Међу најбољима су и по напла-
тивости фактурисане реализације, али 
су по губицима електричне енергије у 
Електровојводини на последњем месту.

 –  За отклањање и откривање не-
овлашћене потрошње захваљујемо и 
Управи, чија подршка никада није изо-
стала о чему сведоче и све бољи резул-
тати тако да у задњем тромесечју имамо  
напредак. Много се улаже и у примену 
најновијих техничко-технолошких дос-
тигнућа, тако да смо захваљујући Упра-
ви и менаџменту добили уређај МТ 781 
Зера, који служи за проверу тачности 
мерења потрошње код мерних уређаја 
купаца. Овај уређај тренутно спада у 
најсавременије у Србији. Надам се да ће 
нам се вишеструко исплатити и помоћи 
да значајније смањимо губитке – обја-
шњава Зекић и напомиње да је у вези са 
тим Одељење за економију и трговину 
електричне енергије Погона „Врбас“ у 
потпуности оспособљено да на најбољи 
начин обавља све послове везане за 
пријаву и заснивање претплатничких 
односа, штампу рачуна, рекламација 
и замену бројила, као и контролу мер-
них места, обуставу и наплату утроше-
не електричне енергије и послове из-
мештања мерних места.

У склопу Погона је и Пословница 
„Кула“ у којој се обавља део послова 
везаних за трговину, као што су очита-
вања мерних уређаја, рекламације и по-
слови наплате.

М. Ј.

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СОМБОР, ПОГОН „ВРБАС“

Изузетна погонска спремност
Конзумно подручје Огранка Електродистрибуције Сомбор, погон „Врбас“ обухвата  
општине Врбас, Кулу, делове општине Бачка паланка и једно насељено место у 
Новом Саду. Електричном енергијом снабдева 29 хиљада домаћинстава и 2. 400 
купаца из привреде

Новак Зекић, руководилац Погона „Врбас“

l РеконстРукција наплатног места

У пословној згради Погона „Врбас“ предстоји скорa реконструкција наплатног 
места па се према пројекту очекује проширење са два на шест наплатних 
места, од чега ће два бити за уплату утрошене електричне енергије, а четири за 
рекламације што ће у многоме допринети бољем и ефикаснијем раду запослених 
и смањити гужве на шалтерима у време издавања рачуна.

М. Ј.
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У Погону „Врбас“, од децембра 
2014. године користи се нови 
уређај за контролу исправно-

сти бројила. У питању је МТ 781, који 
производи немачка фирма Зера. То је 
трофазни преносни испитни систем са 
интегрисаним струјним и напонским 
извором и служи за контролу мерних 
уређаја како свих врста бројила тако 
и струјних и напонских мерних транс-
форматора. На њему раде електромон-
тери Алексанадр Сопка и Александар 
Бировљев. Осим контроле исправ-
ности бројила користи се и за контр-
лу квалитета испоручене електричне 
енергије. Принцип рада зависи од тога 
за шта се уређај у том тренутку корис-
ти. 

− Предност уређаја МТ 781 Зера је 
што има аутоматски режим рада. Када, 
на пример проверавамо бројило, прет-
ходно унесемо протокол за испитивање 
бројила и након што уређај повежемо 
на бројило он све испитне тачке ауто-
матски провери.  У форми извештаја 
се могу видети све те тачке и процен-
ти евентуалних грешака, тако да је рад 
са њим самим тим сто је аутоматски, 
много бржи, функционалнији и безбед-
нији за нас. Друга предност је та што 
има сопствени извор напајања и напо-
на, чиме смо независни од добре воље 
купаца. Испитивање можемо извршити 
и када купац није присутан или у слу-

чају да одбија да сарађује са нама – каже 
Александар Сопка.

Употребом овог уређаја, у Погону 
„Врбас“ постигнути су одлични резул-

тати, који су довели до смањења губи-
така које, како кажу, коришћењем прет-
ходних уређаја нису могли утврдити.

А. Ж.

АУТОМАТСКИ УРЕЂАЈ ЗА КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ БРОЈИЛА

предности уређаја МТ 781 Зера су што има аутоматски режим рада и сопствени извор 
напајања. Осим контроле исправности бројила користи се и за контролу квалитета 
испоручене електричне енергије

Нови уређај смањио губитке

Аутоматски уређај за контролу исправности бројила
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при извођењу радова на одржа-
вању мреже 0,4 до 35 kV и ТС 
20/10/0.4 kV, као и ТС 35/х kV и 

ТС 110/х kV, у којима учествују и исто-
времено деле радни простор запосле-
ни у Електровојводини и запослени 
извођач радова, при склапању угово-
ра, треба да потпишу Споразум, а сама 
координација ће се обезбедити спро-
вођењем процедура ПР-ЕКС-04 и ПР-
ЕКС-05. Овим процедурама, диспечер-
ским радним налогом и Дозволом за 
рад (ОЛМ) предвиђена је могућност 
налогодавца да одреди координатора 
радова који на градилишту треба да 
буде присутан од почетка до завршетка 
посла и да обавља и функцију лица за 
координацију заједничких мера БЗР на 
том градилишту. Споразумом је пред-
виђено да представници наручиоца и 
извршиоца буду одговорни руководио-
ци радова  који се такође дефинишу у 
Диспечерском радном налогу.

Дељење радног простора подразумева 
и ситуације у којима запослени извођа-
ча радова самостално изводе радове, а 
запослени из Електровојводине пру-
жају неопходну подршку за потребе тих 
радова. Координација примене зајед-
ничких мера, ради отклањања опасног 
дејства електричне енергије, у оваквим 
случајевима је у потпуности регулисана 
системом дозвола у складу са процеду-
рама ПР-ЕКС-04 и ПР-ЕКС-05, а како 
нема других начина међусобног угро-
жавања није потребно одређивати ко-
ординатора већ стриктно поштовати 
наведене процедуре.

Директори огранака на основу потпи-
саних уговора за ову врсту радова тре-
ба да сачине споразуме са извођачима 
радова и да дефинишу да ће у случаје-
вима када се дели радни простор лице 
за координацију заједничких мера као и 

представници наручиоца и извршиоца 
бити одређени Диспечерским радним 
налогом, а да ће се План заједничких 
мера сачињавати само у случајевима 
када радови трају више дана, односно 
када за то постоји потреба. 

Када је реч о инвестиционим радови-
ма, Споразум се не потписује приликом 
склапања сваког уговора. Споразум се 
закључује за конкретно градилиште, 
пре почетка радова и само у случаје-
вима када радници  Електровојводи-
не деле радни простор са запосленима 
код извођача радова. Уредбом о безбед-
ности и здрављу на раду је дефинисано 
да инвеститор мора да одреди коорди-
натора за безбедност и здравље на раду 
у фази пројектовања и у фази извођења 

радова. Ови координатори се бирају 
путем Јавне набавке.

У случају када на градилишту поред 
запослених извођача радова послове 
обављају и запослени у Друштву, по-
требно је сачинити Споразум и као 
лице за координацију одредити неког 
из Електровојводине. Лице за коорди-
нацију због специфичности инвести-
ционих радова не мора свакодневно 
да буде на градилишту већ да у складу 
са динамичким планом сачини План 
заједничких мера и да на периодичним 
састанцима са представницима нару-
чиоца и извршиоца  и приликом оби-
ласка градилишта координира зајед-
ничке мере.

М. Ј.

ДЕФИНИСАНИ ЕЛЕМЕНТИ СПОРАЗУМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ РАДНОГ ПРОСТОРА

Безбедно дељење радног 
простора
извођење радова на одржавању електроенергетских објеката као и инвестиционих 
радова када запослени код два или више послодаваца деле радни простор 
дефинисано елементима Споразума о сарадњи у примени прописаних мера за 
безбедност и здравље на раду.  поред дефинисања заједничких мера тај документ 
налаже одређивање лица за координацију термина извођења радова на начин који 
гарантује безбедност свих запослених

Безбедно извођење радова
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Основни суд у Сремској Митро-
вици међу првима у Србији из-
рекао је казну затвора од две го-

дине и седам месеци за крађу материјала 
сa електроенергетских објеката. ЕМС и 
ЕПС су због учесталости крађа опреме 
са електроенергетских објеката и вели-
ке опасности које оне представљају за 
електроенергетски систем и безбедност 
грађана, пре две године иницирали из-
мене и допуне Кривичног законика Ср-

бије који сада предвиђа ригорозне мере 
за извршиоце таквих дела, као и за оне 
који откупљују крадену робу.

− Почетак примене измена и допуна 
Кривичног законика представља ох-
рабрење да ће доћи до промене свести 
оних који помишљају  на слична кри-
вична дела − напомињу из ЕМС-а.

У околини Сремске Митрови-
це у протеклом периоду извршене 
су крађе дијагонала са далековода, 

чиме је угрожена безбедност чита-
вог електроенергетског система. На 
тај начин је, осим имовине ЕМС-а 
оштећена и имовина других при-
вредних субјеката. Кривични зако-
ник Србије предвиђа казне од једне 
до осам година затвора за починио-
це крађа уређаја или њихових дело-
ва на значајним инфраструктурним 
објектима.

Приредила: А. Ж.

У ноћи између 28. и 29. априла ло-
пови су поново напали елек-
троенергетске објекте  Електро-

војводине и украли трафо-уље из девет 
енергетских трансформатора 20/0,4kV 
на конзуму Огранка Електродистрибу-
ција Зрењанин. Рад енергетских транс-
форматора без трафо-уља проузроковао 
је квар шест енергетских трансформа-
тора које су дежурне службе Eлектро-
дистрибуције поправиле у току ноћи. 
Три енергетска трансформатора спасе-
на су од квара доливањем трафо-уља на 
време.

Мета лопова биле су дистрибу-
тивне стубне трафостанице у Бе-
лом Блату, Перлезу, Сакулама, Ечки 
и викенд насељу између Стајићева и 
Перлеза.

Електроенергетски објекти Елек-
тровојводине и раније су били мета 
напада вандала. Из Електровојводи-
не је више пута упозоравано да су 
оштећени објекти опасни по живот 
оних који краду опрему, нарочито 
ако су под напоном, али и свих оних 
који се нађу у близини оштећеног 
објекта.

Електровојводина је тим поводом 
обавештавајући јавност апеловала на 

све који примете сумњива кретања 
у кругу електроенергетских објеката 
да то пријаве најближој полицијској 
станици наглашавајући да је имови-
на Електровојводине  имовина свих 
нас, а не само предузећа. Новац који 
би био усмерен за улагање у ширење 
и поузданост електроенергетске 
мреже због оваквих недела мора 
бити упућен на оно што су покрали 
и порушили вандали.

Штета настала крађом није само 
штета настала у моменту нестанка 
електричне енергије и на самој опре-
ми, већ је реч и о штети у случају да 
због тога буде заустављен неки зна-
чајан витални или привредни субје-
кат због прекида у испоруци елек-
тричне енергије.

Када је оштећена њена опрема 
Електровојводина не може гаранто-
вати за квалитет испоручене елек-
тричне енергије купцима на под-
ручјима која су погођена оштећењем 
опреме услед крађе све до момента 
док објекат не буде доведен у потпу-
но исправно стање.

Овакви проблеми у испоруци елек-
тричне енергије не оптерећују само 
дистрибутере већ и купце. Због тога 

Електровојводина апелује на инсти-
туције и појединце да помогну да се 
оваква појава сузбије и свeде на нај-
мању меру јер смо крађом оштећени 
сви.

Приредио: М. Ш.

НАПАД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ОПРЕМУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

ИЗРЕЧЕНА ПРВА КАЗНА ЗАТВОРА У СРБИЈИ ЗБОГ КРАЂЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ

Стубна трафостаница

На конзуму Огранка ЕД Зрењанин украдено око 2.000 литара трафо-уља из девет 
енергетских трансформатора 20/0,4 kV. Електровојводини тиме причињена директна 
материјална штета

почетак примене измена и допуна Кривичног законика значајан корак ка обезбеђивању 
електроенергетске стабилности у Србији

Украдено трафо-уље

Крадљивци у затвору
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Активности које предузима 
Синдикална организација 
Електровојводине у вези са 

упућивањем запослених на планине, 
у бање или на море због превенције 
радне инвалидности, ради рекреације 
или рехабилитације, спроводе се чи-
таве године.

 - То је и суштина нашег ангажо-
вања када је реч о здрављу запослених 
– каже председница Одбора за пре-
венцију радне инвалидности и реха-
билитацију Синдикалне организације 
Електровојводине, Драгана Милано-
вић.

Програмом радне инвалидности 
који се утврђује почетком године 
одређују се временски интервали и 
дестинације  на које ће бити упућени 
радници.

 - За превенцију радне инвалидно-
сти одобрено је седам дана и запосле-
ни се упућују на Јахорину или у Ра-
фаиловиће у Црну Гору. За оне који 
одлуче да се лече у бањама због деге-
неративних болести кичменог стуба, 
реуматизма, ортопедских, неуролош-
ких или кардиоваскуларних обољења 
као и брачног стерилитета, одређен 
је десетодневни третман. На Злати-
бор иду радници који болују од по-
ремећаја у раду штитне жлезде, а по-
себна пажња поклања се оболелима од 
дијабетеса као и онима који болују од 
поремећаја рада органа за варење или 

неуропсихијатријских болести – обја-
шљава Драгана Милановић.

Сваком огранку на основу броја за-
послених одређен је и број места за од-
лазак на рекреацију и рехабилитацију. 
Рангирање се спроводи на основу кри-
теријума прописаних одговарајућим 
актом и сви запослени имају право да 
поднесу пријаву за коришћење опора-

вка с тим да приоритет имају они који 
га нису претходно користили.

 - Ту спадају и радници који обављају 
посао са повећаним ризиком, они који 
имају здравствене тегобе па им је по 
препоруци лекара неопходна промена 
климе, инвалиди и запослени код којих 
је утврђена опасност од настанка инва-
лидности као и радници са  дужим рад-
ним стажом – каже Милановић.

Од ове године за све који ће користи-
ти ове видове опоравка ван земље обез-
беђено је путно здравствено осигурање.

М. Ј.

БРИГА О ЗДРАВЉУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

превенција радне инвалидности, рекреација и рехабилитација радника и ове 
године је приоритет у активностима Синдикалне организације Електровојводине

Лечење али и превентива

l Значај Фонда солидарности

Брига о здрављу запослених спроводи се и кроз Фонд солидарности. Корисницима Фонда укључујући и чланове његове 
уже породице може се одобрити помоћ за набавку лекова за теже или хроничне болести, ортопедска и друга медицинска 
помагала, хируршке интервенције, радиолошка снимања. Средства за финансирање медицинских услуга могу се остварити 
ако се та права не могу обезбедити на брз и ефикасан начин које покрива обавезно здравствено осигурање. 

У Синдикату кажу да су углавном сви захтеви одобрени, јер суштина постојања овог Фонда и јесте да се члановима пружи 
квалитетна здравствена нега.

Одобравање средстава из Фонда солидарности спроводи Комисија на основу Правилника о раду Фонда солидарности при 
чему се води рачуна да запослени што пре започне лечење.  

Уколико су средства која је потребно издвојити већа од две просечне зараде захтев се упућује на Управни одбор Фонда 
солидарности ЕПС-а. 

М.Ј.

Јахорина

l Термини за одмор

Један број запослених је већ 
боравио у Нишкој Бањи и Јахорини. 
Почевши од 25. маја па до краја 
ове календарске године запослени 
у Електровојводини моћи ће да 
бораве на Златибору од 25.маја 
до 4. јуна. Од 30. маја до 13. јуна у 
две смене ићи ће у Рафаиловиће 
у Црну Гору. Бања Врдник је у 
плану од 22. јуна до 2. јула, затим 
од 6. до 16. јула Бања Јунаковић 
и у истом термину Богутовачка 
Бања. У септембру су од 5. до 
19. Рафаиловићи. Од 2. до 12. 
новембра Врњачка Бања, а од  15. 
до 26. новембра Бања Ковиљача.
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Р ад Гранске организације пензи-
онера Електровојводине био је 
у прошлој години одређен окол-

ностима које су утицале на њен мате-
ријални положај јер је за сада обуста-
вљен сваки вид финансијске помоћи 
овом Удружењу од ЕМС-а, Одржа-
вања и услуга и ЕТ „Јужна Бачка“, на-
дају се привремено. С друге стране 
настала је велика промена у раду из-
вршних одбора у подружницама где 
је координација подигнута на виши 
ниво. Председница Гранске органи-
зације пензионисаних радника Коса-
на Марков, каже да су састанци коле-
га увек у другој подружници постали 
незаменљив облик размене идеја уз 
нове утиске о средини у којој су бо-
равили. 

– Што се тиче стварања техничких 
претпоставки за рад Гранске органи-
зације од стране Електровојводине 
постоји пуно разумевање за утемеље-
не форме помоћи и подршке у нашим 
активностима. Осим финансијске 
подршке која је предуслов постојања 
Удружења и која се остварује по ос-
нову Споразума, реализују се и дру-
ге врсте помоћи. Најзначајније су 
коришћење аутомобила по потреби, 
теретних возила за пренос намир-
ница, коришћење сала за састанке за 
скупове који се због бројности учес-
ника не могу одржати у просторијама 
Гранске организације и подружница-
ма.

Ипак, с поносом се може констато-
вати да је скоро  двадесетдвогодишња 
сарадња са Електровојводином је-
динствена, а пензионисани радни-
ци допринели су свеукупном развоју 
Друштва – каже Косана Марков.

Поред тога, пензионери с поно-
сом истичу да се током прошле го-
дине константно бринуло о њиховом 

здравственом стању и социјалним 
потребама при чему је Комисија за 
здравство имала одговорну улогу.

– Током 2014. године било је 13 ко-
рисника средстава солидарности за 
куповину лекова, операције ока као и 
снимања ради благовремене дијагнозе. 
Бањски опоравак је већ устаљени облик 
помоћи нашим пензионисаним радни-
цима. У томе су предњачиле подружни-
це Сремска Митровица и Сомбор. Исти-
чем и изузетну сарадњу са амбулантом 
ЕВ у Новом Саду. Такође, успостављена 
је сарадња са Геронтолошким центром 
и Центром за социјални рад јер је запа-
жен пораст броја лица којима је оваква 
врста помоћи неопходна. У протеклој 
години Гранска организација  се актив-
но укључила у хуманитарне акције. Ми-
слим ту пре свега на Дом за старе у Об-
реновцу за који је прикупљено 600.000 
динара. Ту је и редовна годишња посета 
старијима од 75 година, пакети упуће-
ни Свратишту за бескућнике и 35.000 
динара које смо преусмерили у Фонд 
за здравствене потребе наших колега – 

објашњава госпођа Марков додајући и 
да је питање помоћи породицама пре-
минулих пензионера принципијелно 
решено јер Електровојводина издваја 
средства за партиципацију трошкова 
сахране у износу од 20.000 динара.

Удружење пензионера се може пох-
валити да је у протеклој години оства-
рило низ занимљивих туристичких 
путовања, успело да свом чланству 
обезбеди карте за биоскопске и позо-
ришне представе, прикупља књиге за 
приручну библиотеку у Клубу Удру-
жења, организује изложбе стваралаш-
тва колега и слободно време обогати 
рекреацијом попут спортског програ-
ма Таи Чи или организовањем такми-
чења жена у пикаду.

У програмске активности неизбежно 
спада и снабдевање животним намир-
ницама уз повољно кредитирање а оче-
кује се да ће сарадња са Савезом пен-
зионера Војводине и даље бити добра 
због очувања његове друштвено хумане 
оријентације.

М. Ј.

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

П
ЕН

ЗИ
О

Н
ЕР

СК
И

К
У

ТА
К

Годишња Скупштина Гранске организације пензионера

Помоћ угроженом 
чланству
Гранска организација пензионисаних радника Електровојводине, као и сваке године 
у марту одржала Скупштину на којој су детаљно анализиране активности овог 
Удружења током прошле године и усвојен програм рада до краја 2015. Због подршке 
коју добијају од пословодства Друштва са скупа упућена јавна захвалност менаџменту 
Електровојводине




