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Привредно друштво „Електровојводина“ своју 54. го-
дишњицу постојања дочекује са афирмативним пословним 
резултатима постигнутим у 2011. години и са јасно и трај-
но постављеним позитивним трендовима у 2012. који нас 
доводе до могућности реализације планиране пословне ви-
зије. Успех Електровојводине, као пројектованог лидера у 
дистрибутивној делатности у региону Југоисточне Европе, 
не представља само опредељење менаџмента Друштва, већ је 
то императив који пред нас поставља расположиви развој-
ни потенцијал АП Војводине. Борба за подизање економије и 
привреде на ниво који може да обезбеди излазак из економс-
ке кризе, подразумева повећање радне ангажованости цело-
купног становишта на територији покрајине и партнерство 
са свим одговорним субјектима који могу осигурати бољи 
живот грађана. Успеси који су постигнути  у протеклих годи-
ну и по дана резултат су потпуног поклапања интереса свих 
запослених са интересима Електровојводине. На тај начин 
је у 2011. успешно реализован план улагања у електроенер-
гетску инфраструктуру који је износио више од 30 милиона 
евра, а тиме су и створени услови да се у 2012. години постиг-
не укупан пласман од 40 милиона евра са истим ефектима.

Годишњи и средњорочни план пословања Електровојво-
дине представља основну матрицу за стратешко планирање 
развоја на свим нивоима, од локалних самоуправа до Вла-
де АП Војводине. Та чињеница говори о изузетној одговор-
ности коју Електровојводина има у постизању врхунских по-
словних резултата, безрезервном повећању степена наплате, 
смањењу губитака и искорењивању крађе електричне енер-
гије као великог друштвеног зла. Потпуно извршавање овако 
постављених задатака једини је могући начин да се обезбеди 

друштвени прогрес на простору наше покрајине. Нашим ра-
дом и резултатима дали смо пример како треба радити и по-
стали модел система чију концепцију и успех треба следити. 

Електровојводина остаје трајни фактор енергетске и друш-
твене сигурности свих  грађанки и грађана АП Војводине, а 
истовремено и гарант потпуно отворене перспективе развоја 
њене економије и привреде. На тај начин Војводина задржа-
ва позицију најатрактивније инвестиционе регије у Југоис-
точној Европи. Истовремено, направили смо референтан ус-
пешан модел у Републици Србији, којим смо доказали да се 
у време тешких економских услова, живота и рада, високи 
пословни резултати ипак могу остваривати. Наш стратеш-
ки циљ за 2012. годину је да наставимо са трендом повећања 
профитабилности пословања и да припремимо Електро-
војводину и све њене организационе делове за функциони-
сање на будућем демонополизованом тржишту електричне 
енергије и достигнемо стандарде енергетске заједнице европ-
ских земаља. 

Верујем да су сви запослени у ПД „Електровојводина“ свес-
ни одговорности, и појединачне и тимске, за извршавање по-
стављених циљева, јер од њиховог испуњења зависи, не само 
наша будућност, већ и перспективност и сигурност генера-
ција које долазе и којима треба да обезбедимо да живе на 
бољем, срећнијем и богатијем месту него што ми живимо да-
нас.    

Срећан нам 54. рођендан!
Са уважавањем, 

Ваш др Тихомир Симић

Успех и профит - виза за нашу 
будућност

Драге колегинице и колеге,



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНАl4

успостављени тренд наплате 
после тешка прва два зимска 
месеца ове године на так-

вом је нивоу да се, после мајских 
остварења, реално може очекивати да 
ће се ове године достићи, понегде и пре-
машити, планираних 96 процента нап-

лате фактурисане потрошње. Четири 
привредна друштва за дистрибуцију у 
мају су премашила сто одсто наплаћене 
фактурисане реализације, а међу њима 
краљевачка Електросрбија достигла је 
108,74 процента. У стопу је прати ЕДБ, 
а потом следе Електровојводина и ниш-
ки „Југоисток“. Једино је крагујевачки 

„Центар“ остао испод црте, што је обја-
шњено стањем у смедеревској „Железа-
ри“. Збирни проценат наплате за прош-
ли месец износио је 104,47 одсто, и то је 
најбоље месечно остварење, не само од 
почетка ове године, него и најбоље мај-
ско у протеклих пет година.

Ово је констатовано на састанку ди-
ректора дирекција за трговину ПД за 
дистрибуцију, који је одржан 14. јуна 
у Новом Саду, а којим је председавала 
Гордана Стаменковић, главни економи-
ста у Сектору за трговину и односе са 
тарифним купцима у Дирекцији ЕПС-а 
за дистрибуцију, а у раду скупа учество-

вао је и Животије Јовановић, директор 
ове дирекције. У име домаћина, учесни-
ке је поздравио Петар Загорчић, заме-
ник директора ПД „Електровојводина“ 
и директор извршне функције за по-
словни систем, који је навео да је „тај-
на“ успеха овог ПД у томе што се ради 
систематично, континуирано и са мул-
тидисциплинарним приступом сваком 
проблему посебно.

О пракси у Електровојводини гово-
рио је и Бранислав Радовић, директор 
Дирекције за трговину, наводећи да се 
дужницима у привреди приступа се-
лективно, да се ради тимски и да сва-
ко добија јасан и циљани захтев. На 
састанку је договорено да сва ПД при-
мене овакав начин рада и да великим 
дужницима приступају селективно и 
тимски. Зоран Милашиновић, из Елек-
тросрбије, оценио је да нема добре нап-
лате без сталног притиска на дужнике 
и навео да ће ових дана кренути двес-
та хиљада упозорења купцима са не-
великим, али сталним дуговима. Нада 
Марковић, из ПД „Центар“, казала је 
да је у Смедереву наплата пала за десет 
одсто, а Ивана Ђенић, из „Југоистока“, 
да је прво петомесечје ове године било 
боље него исти период лане. Мирослав 
Пешић, из ЕДБ-а, казао је да је наплата 
код буџетских корисника врло отежана 
и да је готово подједнако тешко напла-
тити дуг од републичких институција и 
локалних самоуправа.  

Приредила: М.П.

у току су припреме за јавну рас-
праву о нацрту Уредбе о усло-
вима испоруке електричне енер-

гије и правници у ЕПС-у, а посебно у 
привредним друштвима за дистрибу-
цију, морају бити спремни да својим 
предлозима буду у прилици да се ар-
гументовано изјасне о предложеном 
материјалу, речено је између осталог 
на седници Правног савета ЕПС-а, 
одржаној крајем маја. Договорено је 
да се, након потпунијег сагледавања 

и прикупљања предлога и сугестија у 
привредним друштвима, одржи саста-
нак са представницима Министарства 
енергетике, како би се дошло до што 
бољих решења у Уредби.  

На седници су разматрани анализа и 
предлози правног тима Електровојво-
дине када је реч о неовлашћеној пот-
рошњи и то у делу исправности мер-
ног места, ангажовању веће снаге од 
одобрене, самовласне замене осигура-
ча веће снаге, искључење објеката када 

инсталација не задовољава стандарде, 
оштећење пломбе итд. Чланови савета 
су информисани и о тренутном стању 
послова на регулисању питања својине 
над непокретностима ЈП ЕПС. 

На крају је отворена и тема раски-
дања актуелних и прављења будућих 
уговора са купцима на 110 kV напону, 
који од 1. јануара 2013. године могу сло-
бодно да бирају снабдевача електрич-
ном енергијом на тржишту.

Приредила: А. Ј. Р.

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
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Најбоља наплата досад

ПРАВНИ САВЕТ ЕПС-А

Пред великим пословима

Са састанка директора дирекција за трговину
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Запослени у свим деловима Елек-
тровојводине приликом обеле-
жавања Дана ЕВ и у свом огранку 

имаће прилику да међу првима, пре-
мијерно виде нови корпоративни филм 
нашег Друштва, да од свог директо-
ра и највишег менаџмента чују плано-
ве за наредни период, али и да суми-
рају резултате постигнуте између две 
годишњице, као и да честитају својим 
колегама - јубиларцима деценијску вер-
ност Електровојводини.

ЕДуКАЦИЈА КРОЗ ИГРу
Последњег викенда јуна сви делови, 

односно огранци Електровојводине, 

изаћи ће на централне градске тргове 
како би са својим будућим купцима, 
децом из основних школа, направили 
синергију будућности. Овај хепенинг 
за најмлађе „Енергија будућности“ 
састојаће се од осликавања и украша-
вања сијалица разноврсним ликовним 
материјалима, а од картона, дрвета или 
глине, ученици ће, уз сугестије анима-
тора, правити инсталацију у просто-
ру: ветропаркове, соларне електране... 

и то онако како они виде енергију бу-
дућности. Инсталације ће у свим градо-
вима - седиштима огранака, остати на 
трговима као поклон Електровојводине 
и деце из основних школа. Цео догађај 
има подршку ликовних педагога и обу-
чених аниматора. Промотерке на роле-
рима имају задатак да балоне и флаје-
ре деле својим најмлађим суграђанима 
као позивницу за учешће у дружењу са 
Електровојводином.

У Новом Саду, на Тргу слободе, на 
месту где се одвија догађај додатно ће 
украсити и велики балон, видљив из 
свих делова града. Пословни пријатељи 
Електровојводине, академска јавност 

и представници јавног живота оку-
пиће се 26. јуна на Петроварадинској 
тврђави. Повод: обележавање педесет 
и четврте годишњице рада и пословања 
Електровојводине. То ће бити прилика 
да се сагледају резултати рада између 
две годишњице и да се они презентују 
утицајним представницима највиших 
јавних и државних институција и сис-
тема. Овај део је посебно важан, јер 
ће ове године Електровојводина има-

ти пријатан задатак да на прави начин 
представи референтне резултате свог 
рада.

ПРОМОЦИЈЕ
Дан Електровојводине ове године 

има подршку још неколико важних 
догађаја који ће уобличити обележа-
вање овог важног датума. Интернет 
сајт Електровојводине је начин да 
наше привредно друштво успостави 
још тешњу сарадњу са купцима. Нови 
сајт, који је рађен више месеци, има 
задатак да ту сарадњу учини још ус-
пешнијом. Због тога га Електровојво-
дина поклања купцима баш на свој 

рођендан. Слично је и са Контакт цен-
тром.

И на крају, како компанијске нови-
не ове године у новембру обележавају 
пола века излажења, редакција која се 
труди да све актуелне информације 
из нашег привредног друштва подели 
са својим читаоцима, баш на Дан ЕВ 
најавиће се обележавање овог, за нас, 
великог јубилеја.

А. Ј. Р.

У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

И ове године дан електровојводине обележиће се серијом синхронизованих 
догађајa који ће скренути пажњу на електровојводину и поручити да је наше 
привредно друштво сада форматирано да буде отворено, комуникативно и 
успешно. у оквиру овогодишње прославе, предвиђене су и промоције нашег новог 
екстерног сајта и контакт центра

Рођенданско дружење

Прошлогодишња прослава рођендана на Тргу слободе у Новом Саду
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прошлу годину, након четири го-
дине, Електровојводина је за-
вршила са позитивним послов-

ним резултатом. Привредно друштво 
„Електровојводина“ је најефикаснији 
и најуспешнији део електродистрибу-

тивног система ЕПС-а. Колико је задо-
вољан постигнутим и где види простор 
за даљи развој, побољшање и напредак, 
питали смо директора Електровојводи-
не др Тихомира Симића. 

— С обзиром на протекле четири го-
дине неуспешног пословања са нега-
тивним нето финансијским резулта-
том, 2011. започели смо са минусом на 
завршном рачуну од преко 1,2 милијар-
де динара, да би након непуне године 
рада на побољшању целокупног стања 
пословања та година била завршена са 
позитивним нето финансијским резул-
татом од 527 милиона динара. То је ре-
зултат мобилисања свих унутрашњих 
капацитета. Електровојводина је по-
казала своју способност за одржавање 
високе динамике даљег унапређивања 
електроенергетске инфраструктуре, 
континуитет инвестирања у нове објек-
те и модернизацију, као и потврђивање 

својих претензија на лидерску позицију 
у електродистрибутивној делатности 
у региону. Са задовољством конста-
тујем да су тако пројектовани циљеви 
постигнути, јер остварени резултати у 
финасијском делу у 2011. години у нап-

лати и у смањењу губитака у технич-
ком делу сврставају Електровојводину 
у ред најуспешнијих у ЕПС-у, а наплата 
потраживања подигнута је изнад Пла-
ном предвиђених величина ЕПС-а. Гу-
бици електричне енергије, ништа мање 
важан циљ, са 13,5% у 2010. смањени 
су на 12,23% у прошлој години, што је 
повећало приходе предузећа за око 634 
милиона динара. 

Ова 2012. година треба да потвр-
ди способност нашег пословног сис-
тема да буде компетитиван на слобод-
ном тржишту електричне енергије, 
при чему морамо бити свесни да само 
врхунски професионализам свих за-
послених и посвећеност менаџмента у 
постизању референтних пословних ре-
зултата може донети реализацију наше 
визије у будућности. Просечности у 
времену које долази нема места. Си-
гурни да сами морамо и можемо напра-

вити боље сутра, већ данас исказујемо 
спознају потребе за обезбеђењем енер-
гетске сигурности као кључног фак-
тора даљег напретка и развоја. Зато и 
улагање од око 40 милиона евра у ин-
вестиције и одржавање у 2012. години 
у електроенергетску инфраструктуру, 
нове објекте, занављање старог дела 
система и стварање изузетно важног 
ресурса за развој привреде, предста-
вља најважнији развојни фактор за ја-
чање економије и подизање стандар-
да живота свих грађана у Аутономној 
Покрајини Војводини. 

поред дневних активности на 
подизању нивоа наплате и на 
смањењу губитака, шта бисте још 
истакли као неопходан услов за 
постизање још бољих резултата? 

— Упоредо са подизањем нивоа нап-
лате и смањења губитака, морамо кон-
тинуирано да радимо на развоју нових 
технологија и побољшању пословних 
процеса, али и на промени свести за-
послених. Промена понашања и увође-
не високих стандарда у раду, као и до-
следност и врхунска одговорност у 
извршавању радних задатака, два су 
основна приоритета у реализовању по-
словне политике у наредном периоду. 
Промовисање и примена међународ-
них стандарда у свим радним проце-
сима, укључујући и односе са купцима, 
представља актуелну, оперативну плат-
форму за све пројекте који би требало 
да допринесу лидерској позицији Елек-
тровојводине у региону.   

како видите допринос менаџмен-
та и запослених у реализовању по-
словне политике у наредном пери-
оду? 

— Од велике је важности да менаџ-
мент Електровојводине актуализује и 
тражи посвећеност Друштву на свим 
нивоима руковођења. И запослени тре-
ба да улажу велики труд за боље резул-
тате и да теже успешности. У другој 
половини године, мериће се резултати 
рада и менаџмента и запослених и при-
мања морају бити заснована на резул-
татима и развоју перформанси фирме. 
Иновативност и унапређење посло-
вања треба да буде континуитет наше 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ДРУШТВА ДР ТИХОМИРОМ СИМИЋЕМ
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Одговорност и посвећеност за 
врхунске резултате
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пословне политике. Сви запослени, 
а посебно руководиоци, морају бити 
свесни одговорности за постизање вр-
хунских пословних резултата и обаве-
за да ПД „Електровојводина“ једино 
својом успешношћу и инвестиционим 
потенцијалом може дати свој допринос 
смањењу штетног утицаја економске 
кризе на све грађане Војводине и њену 
привреду.

који су по вама приоритет-
ни пројекти који ће довести до 
унапређење и модернизације по-
словања? 

— Паралелно са унутрашњим пре-
стројавањима, у 2011. уводили смо нове 
пројекте, али и отпочињали и заврша-
вали бројне инвестиције. Мисија Елек-
тровојводине јесте стабилно и поузда-
но снабдевање електричном енергијом 
свих категорија купаца, као и пружање 
других услуга на територији АП Војво-
дине, под тржишно најповољнијим ус-
ловима, уз стално подизање квалите-
та услуге. Свесни тога, наставићемо и 
даље са реализацијом великих проје-
ката и започети нове. Пројекти који 
су планирани у наредном периоду су 
завршетак целокупне дигитализације 
говорних радио-веза и веза за пре-
нос података са електроенергетских 
објеката, управљање мобилним еки-

пама, изградња новог центра за скла-
диште података (Data Center), импле-
ментација новог система за обрачун и 
наплату електричне енергије (Billing), 
даљи развој и унапређење новог Кон-
такт центар, системи за управљање 
на средњем напону у ЕД „Панчево“ и 
другим огранцима, Smart City проје-
кат на нивоу конзума ЕД „Нови Сад“, 
као и уградња нове савремене енер-
гетске опремe. Током 2011. започете 
су припремне активности, набављена 
је опрема и предстоје завршни радо-
ви на капиталним ЕЕО: изградња нове 
ТС 110/20 kV „Инђија 2“, ТС 110/20 kV 
„Вршац 1“ и ТС 110/35/20 kV „Сремска 
Митровица“. Сви наведени пројекти 
представљају прогресивно померање 
у пословању, али и креирање нових 
прецизних алата модерног оператора 
дистрибутивног система за стварање 
темеља у потврђивању лидерства у 
електродистрибутивној делатности у 
региону Југоисточне Европе.

ове године електровојводи-
на слави вредан јубилеј – 54. го-
дишњицу оснивања. Шта бисте по-
себно истакли овом приликом? 

— Електровојводина је друштве-
но одговорно, а жели да буде тржишно 
оријентисано и профитабилно привред-
но друштво у циљу одржања лидерског 

места у делатности дистрибуције елек-
тричне енергије у Србији. Због тога смо 
се у свим нашим плановима, а у актуел-
ном тренутку у којем живимо, опреде-
лили да Електровојводину одржимо на 
стабилној основи. Сада, када се ближи 
годишњица обележавања рада и посло-
вања Електровојводине, у години која 
за нас представља годину потврђивања 
сопственог квалитета, уверени смо да 
остваривом визијом, лидерством, про-
фесионализмом свих запослених, резул-
татима рада и организованошћу иска-
зујемо свест шта енергетска сигурност 
значи, и да већ сада радимо на томе да 
направимо боље сутра. 

Поносан сам што је 2.500 запослених, 
на платформи јединствене корпора-
тивне визије напретка и у реализацији 
сопствених пословних циљева, ство-
рило нови респектабилни капацитет са 
којим се може ићи у усвајање норми но-
вог Закона о енергетици Републике Ср-
бије и у постизање стандарда ЕУ и енер-
гетске заједнице који функционишу на 
јединственом европском простору.

Верујем у наш даљи напредак и зајед-
ничку будућност, јер успех представља 
истинску вредност само ако има конти-
нуитет, а запослени у Електровојводи-
ни то могу постићи.

М. П.
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колики је допринос огранка у по-
зитивном пословању Електро-
војводине, а колики у примени и 

имплементацији нових технологија, при-
оритетних пројекта који су значајни за 
унапређење и модернизацију пословања 
питали смо директоре свих огранака.

Биљана Комненић, директор ЕД Пан-
чево  

— Од августа 2011. интензивно се ради 
на реконструкцији ТС 110/35kV „Вршац1“ 
чије пуштање у рад се очекује 28. јуна - 
за Дан ЕВ. Завршене су све припремне 
радње за изградњу ТС 35/20 kV „Али-
бунар мини“, која омогућава прихват 
нових произвођача електричне енер-
гије, прелазак конзума на 20 kV и расте-
рећење постојеће ТС 35/10к kV „Алибу-
нар“. Огранак ЕД Панчево је у протеклих 
годину дана успео да одржи наплату 
ел.енергије на нивоу до 100% уз истовре-
мено смањивање укупног потраживања, 
да утужи све потрошаче по року застаре-
лости и сведе их на нулу, имплементира 
све програме и примени их у свом раду, 
као и да одржава ликвидност на високом 
нивоу.

Слободан Стојков, директор ЕД 
Зрењанин

— У циљу побољшања пословања у 
протеклих годину дана у ЕД Зрењанин 
акценат је био на побољшању квалите-
та испоруке електричне енергије рекон-
струкцијом 40 км, претежно мешовитих 
водова, као и замени 3,5 км средњона-
понског кабла. Такође смо увели систем 
даљинског управљања у ТС 35/10 kV 
„Центар“ и ТС 35/20 kV „Перлез“. За пе-
риод прва четири месеца у 2012. кумула-
тивно остварење наплатног задатка за ЕД 
Зрењанин износи изнад 100%.

Мирко Мајсторовић, директор ЕД 
Нови Сад

— ЕД Нови Сад је пословну 2011. го-
дину завршила са позитивним фи-
нансијским резултатом у износу од 

506.867.000,00 динара. Један од наших 
циљева је осавремењавања постојећих 
електроенергетских објеката средњег 
и високог напона, од којих у години за 
нама посебно истичемо реконструкцију 
ТС 110/20 kV “Нови Сад 7“. Спроводимо 
активности на увођењу и даљем развоју 
приступа у борби са губицима, откри-
вања неовлашћене потрошње електричне 
енергије, што је резултовало смањењем 
губитака у 2011. години за 1,25 %. Нап-
лата је у предходној години подигнута за 
1,22 %, а недавно смо у пробни рад пусти-
ли Контакт центар.

Богдан Лабан, директор ЕД Суботица
— ЕД Суботица је у складу са захтевом 

пословодства Друштва, уложила макси-
малне напоре у реализацију задатка НГН 
(наплата, губици, набавке), и мислим да 
смо у тим сегментима значајно доприне-
ли позитивном пословању ЕВ, имајући у 
виду постигнуте резултате. Међутим, то 
не значи да смо запоставили остале ас-
пекте рада. Трудили смо се да у свему бу-
демо у врху, при чему истичемо резулта-
те постигнуте у области заштите на раду, 
инвестиционе активности, управљање 
отпадом, извршавање ремонтних радо-
ва... Увођење система за аутоматизацију 
рада СН мреже у ЕД Суботици је наш 
први велики корак у имплементацији  
нових технологија. 

 Живан Равић, директор ЕД Рума
— Од септембра 2011. на територији 

ЕД Рума  активиран је нови дигитал-
ни систем радио-веза. У домену говор-
них радио-веза то представља значајно 
унапређење, јер осим квалитетније кому-
никације и боље покривености подручја 
радио-сигналом, добијена је и могућност 
позиционирања корисника, као и слања 
текстуалних порука. У склопу овог сис-
тема, пуштени су у рад и усмерени ра-
дио-релејни линкови за пренос података 
са протоком 100 Мbita. ЕД Рума је од ове 
године започела производњу СТС свих 

типова за потребе већине огранака (осим 
ЕД Суботица), као и свих типова ЧРС и 
припадајућих конзола према плану пот-
реба за 2012.

Ђорђе Фаор, директор ЕД Сремска 
Митровица

— ЕД Сремска Митровица већ дужи 
низ година себе позиционира у самом 
врху Друштва, пре свега по најмањим 
губицима у дистрибуцији електричне 
енергије (други у оквиру ЕПС), добром 
наплатом, ликвидношћу и поузданости 
у снабдевању купаца електричном енер-
гијом и на тај начин даје свој допринос 
добром пословном резултату Елекро-
војводине. Упркос смањеном броју за-
послених, по критеријумима за вредно-
вање огранака у оквиру Друштва и по 
резултатима пословања у 2011. овај огра-
нак је на првом месту, захваљујући вели-
ком залагању руководећег кадра. Импле-
ментација апликације Дигитални Срем 
поред повећане безбедности заштите на 
раду, нашем огранку пружа и могућност 
праћење екипа на терену уз повећање 
радног учинка. 

Зоран Симендић, директор ЕД Сом-
бор

— ЕД Сомбор је у протеклих годину 
дана дао пуни допринос позитовном 
пословању Електровојводине. Наплата 
електричне енергије је била 99,58%, што 
је повећање од 0,45% у односу на период 
30.5.2010. до 30.5.2011. Губици електич-
не енергије у протеклих годину дана су 
смањени за 1,3% у односу на предход-
ни период. Током 2011. проширен је 
систем даљинског управљања на објек-
те у дубини дистрибутивне мреже ЕД 
Сомбор на укупно 27 објеката, којом се 
управља SCADA системом. У октобру 
2011. године завршена је реконструк-
ција шалтер сале и припадајућих кан-
целарија у приземљу пословне зграде 
Огранка Сомбор. 

М. П.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ОГРАНЦИ ОД РОЂЕНДАНА ДО РОЂЕНДАНА
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рад и пословање Електровојводи-
не у последњих годину и по дана 
је континуитет сталног побољ-

шања начина пословања и тај принцип 
не сме бити изневерен и напуштен ни у 
наредном периоду. То ћемо успети ако 
непрестано унапређујемо и подижемо 

квалитет знања, било у виду едуковања 
постојећих запослених, или запошља-
вањем младих стручних лица. Упоредо 
са подизањем нивоа наплате и смањи-
вањем губитака, морамо континуирано 
радити на развоју нових технологија и 
побољшању пословних процеса, али и на 
промени свести запослених о увођењу 
високих стандарда у раду. А доследност 
и врхунска одговорност у извршавању 
радних задатака један је од основних 
приоритета у реализовању пословне по-
литике у наредном периоду. Од друге по-
ловине године, мериће се резултати рада 
и менаџмента, и запослених, а примања 
морају бити заснована на резултатима 
и развоју перформанси фирме. Инова-
тивност и унапређење пословања треба 
да буде континуитет наше пословне по-
литике – истакао је директор Друштва 
др Тихомир Симић на састанку Изврш-
ног одбора директора, одржаног крајем 
маја у Огранку ЕД „Сомбор“.

У блоку питања о реализацији при-
оритетних пројеката, о софтверу за 
праћење одржавања TotalObserver Зо-
ран Мишков, главни инжењер у Центру 
за информатику и телекомуникације, 
нагласио је да је ова апликација у потпу-

ности заокружила и ставила под контро-
лу процес одржавања објеката електрое-
нергетског система и остале имовине и 
могућност праћења свих трошкова одр-
жавања. Директор Центра за инфор-
матику и телекомуникације мр Дарко 
Међедовић представио je пројекат нови 

Billing – софтвер за обрачун и наплату 
испоручене електричне енергије који је 
при крају имплементације и следи фаза 
тестирања. Напоменуо је да промену 
пословне визије у којој је купац на цен-
тралном месту представља нови Кон-
такт центар, као јединствена тачка кому-
никације с купцима, а који је у пробном 
раду од краја априла. 

Заменик директора др Петар Загор-
чић констатовао је да смо по наплати 
први у ЕПС-у, а да су губици смањени за 
0,51 одсто и да је циљ да губици до краја 
године буду мањи за 1 одсто. 

Директор Дирекције за економско-
финансијске послове Иво Брајковић 
нагласио је да и даље треба да радимо 
на смањењу губитака, још бољем побољ-
шању наплате потраживања и на укуп-
ној штедњи. 

Директор Дирекције за трговину елек-
тричном енергијом мр Бранислав Радо-
вић нагласио je да је наплата од 95,5 од-
сто побољшана и практично остварена 
планска наплата. Побољшање наплате је 
евидентно код свих огранака.

Помоћник директора Друштва 
др Драгослав Јовановић дао је пре-
глед спровођења Акционог плана на 

смањењу губитака и нагласио да су у 
основи постигнути добри резултати, 
где је посебно истакао Огранак ЕД „Су-
ботица“.

Директор Дирекције за корпоратив-
не послове Синиша Пушкар нагласио је 
да је посебна обавеза и одговорност ди-
ректора огранака око утужења купаца 
и наплате дуга судским путем и најавио 
процену вредновања свих радних мес-
та од стране Сектора за људске ресур-
се, ради повећања ефикасности рада и 
вредновања рада запослених.

Директор Центра за јавне набавке 
Миланко Радић истакао је да су поста-
вљени циљеви у основи реализовани и 
да је до сада покренуто више од 50 од-
сто планираних набавки за ову годину.

Директор извршне функције за те-
хнички систем мр Никола Новаковић 
рекао је да ће нови пословни пројекти, 
које смо развили, допринети успеху у 
унапређењу и модернизацији укупног 
пословања и потребно је доследно ра-
дити на њиховој реализацији и импле-
ментацији, у складу са утврђеним пла-
ном. 

Директор Дирекције за планирање и 
инвестиције мр Ненад Станковић дао је 
пресек стања инвестиција које су у току 
и напоменуо да се динамика инвести-
рања одвија по плану. 

Директор Дирекције за управљање 
Павел Зима подсетио је да се План ин-
вестиционог одржавања и ремоната 
одвија у складу са планираним и подву-
као да је тежиште одржавања у овој го-
дини на средњонапонској мрежи. 

– Сви запослени, а посебно руководи-
оци, морају бити свесни одговорности 
за постизање врхунских пословних 
резултата и обавеза да ПД „Електро-
војводина“ једино својом успешношћу 
и инвестиционим потенцијалом, може 
дати свој допринос смањењу штетног 
утицаја економске кризе на све грађане 
Војводине и њену привреду – закључио 
је директор др Тихомир Симић.

М. Ш.

САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА 
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нови пројекти, које смо развили, представљају огроман успех у унапређењу и 
модернизацији пословања и зато тражим доследност у реализацији и примени 
ових пројеката – истакао др тихомир симић, директор друштва

За бескомпромисну одговорност 
и посвећеност послу
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УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕС

управљање индивидуалним пер-
формансама запослених - шта 
треба радити и зашто, како и 

зашто се управља перформансама и 
сагледaвање суштине како све то саоб-
разити са стратешким циљевима Елек-
тровојводине, теме су и питања на која 
су путем семинара заједнички покуша-
ли да одговоре Служба за управљање и 
развој људских ресурса Електровојво-
дине и доцент др Ана Алексић Мирић 
са Економског факултета Универзите-
та у Београду и проф. др Ана Секуло-
вић, члан Управног одбора ЈП ПТТ са-
обраћаја Србије.

– Обукама у Електровојводини се 
поклања посебна пажња. Нарочито 
се води рачуна о обукама и презента-
цијама искустава онима који су нукле-
ус развоја нашег привредног друштва, 
које је 2011. годину завршило са пози-
тивним пословањем након четири го-
дине негативног пословања. 

Мониторинг људских ресурса и њи-
хов развој кључни су за нашу успеш-
ност као стратешки елеменат профита-

билности и представљају обавезу наше 
Службу за управљање и развој људских 
ресурса – рекао је директор Електро-
војводине др Тихомир Симић поже-
левши добродошлицу гошћама које су 
имале озбиљан задатак да Службу за 
управљање и развој људских ресурса 
Електровојводине оспособе и пренесу 
им знања и искуства из матичне обла-
сти. 

— Такво оспособљавање наше Служ-
бе суштински је квалитет који је у прет-
ходном периоду био недостајући. Сада 
желимо да старосни просек запослених 
умањимо са 44,2 на 35, односно 37 го-
дина старости. Стратешко управљање 
људским ресурсима је важно како бис-
мо постигли тај циљ јер нам треба нови 
квалитет који ће представљати трај-
но добро и вредност ове компаније, а 
компанија која има течно пословање и 
која више не жели да послује негатив-
но, компанија која има одговорност 
за снабдевање електричном енергијом 
свих својих купаца мора стално ства-
рати нове вредности. Служба за упра-

вљање и развој људских ресурса је та 
која мора преузети бригу и одговор-
ност управо за највећу вредност Елек-
тровојводине, а то су запослени - иста-
као је директор Електровојводине.

Директор Симић је подсетио на то да 
је пре мало више од годину и по дана 
просечна старост запослених у Елек-
тровојводни била 51,7 година.

У намери да представи Електро-
војводину и успостави платформу и за 
обуку менаџмента Електровојводине 
у области људских ресурса, директор 
Симић је одвео стручњаке из области 
људских ресурса у обилазак Дистибу-
тивно диспечерског центра Електро-
војводине, где су им презентовани сви 
најмодернији алати за праћење рада 
дистрибутивног система нашег при-
вредног друштва, а у намери да се сли-
чан принцип системског рада у смислу 
агилности, тачности и поузданости ус-
постави и у Служби за управљање и 
развој људских ресурса Електровојво-
дине.

А. Ј. Р.

семинар из области људских ресурса имао задатак да допринесе оспособљавању 
службе за управљање и развој људских ресурса како би она што пре била 
компетентна да преузме бригу за највећу вредност нашег друштва, а то су запослени

Брига о запосленима – обавеза и 
одговорност
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Обукама се у Електровојводини поклања посебна пажња



остварити најбољи резултат нап-
лате у 2012. години у ЈП ЕПС-у, 
повећати наплату судским пу-

тем, повисити квалитет обустава испо-
руке, уз посебан третман највећих дуж-
ника – привреде и домаћинстава. Овако 
су, после исцрпних уводних излагања 
др Петра Загорчића, заменика дирек-
тора Друштва-директора извршне фук-
ције за пословни систем, мр Бранис-
лава Радовића, директора Дирекције 
за трговину електричном енергијом 
(ЕЕ), и изнетих искустава представ-
ника огранака, на недавном састанку 
изврших директора за пословни сис-
тем у Новом Саду, сажето дефинисани 
циљеви и наредне тежишне активнос-
ти Електровојводине у преосталом делу 
ове године.

Анализирана је наплата у периоду ја-
нуар-мај, наплата у мају и донет план 
активности на овом, свакако кључном 
циљу пословних активности, за јун и 
летњи период 2012, а саопштени су и 
подаци/оцене са недавног скупа у Кла-
дову - надлежне Дирекције и ПД ЕД 
ЕПС-а. На основу анализе и постиг-
нутих резултата, утврђени су задаци 
и циљеви за сваки огранак посебно и 
План активности за наредни период.

Оцењено је да су услови у претходних 
пет месеци били променљиви и веома 
сложени: јако тешка електроенергетска 
ситуација у фебруару, док је у марту и 
априлу била имплементација сложених 
посебних попуста за фебруар, који су 
уведени у циљу очувања стабилности 
у ЕЕС. Електровојводина је и у таквој 
ситуацији и друштвеним приликама 
очувала углед и кредибилитет искљу-
чиво професионалне компаније која је 
у ЕПС-у остварила убедљиво најбољу 
наплату и побољшала је у односу на 
остварену наплату у 2011. за 2,1 индекс-
ни поен. Једино је Електровојводина од 
свих ПД ЕПС-а већ сада са остварених 
96,9 % наплате остварила годишњи пла-
нирани проценат наплате од 96 %. Од-

лично прилагођавање условима, ода-
бир и доследном применом адекватних 
мера на наплати за селектоване купце 
резултирали су да се наплата на нивоу 
свих ЕД Електровојводине побољша, 
код привреде за 2 и 1 индексни поен 
код привреде, без директних купаца на 
110 kV. Сви огранци у Електровојво-
дини су побољшали наплату у односу 
на 2011.годину, када су услови за рад 
и наплату били знатно повољнији. По-
себно је добра наплата била у мају када 

су сви огранци остварили наплату пре-
ко 100%, а просечна наплата је од 103%. 

Др Загорчић се, између осталог, зах-
валио и честитао надлежнима и за-
посленима на систематичној упор-
ности, напорима и посвећености – да 
се наплата оствари на планираним и 
вишим нивоима. За разлику од вари-
рања у 2011, у овој години се успело у 
остваривању континуитета у стабили-
зацији наплатног задатка и, поред спе-
цифичности у огранцима, што указује 
на то да се у овај важан посао кренуло 
са више промишљености и одлучнос-
ти. Апеловао је и да се интезивирају 
ненаплаћена потраживања из ранијег 
периода и контакти с купцима на те-

рену. Уз позиве, опомене, искључења и 
праћење да не дође до самоукључења, 
утуженима - онемогућити коришћење 
ЕЕ. Он је, с надом да ће тако бити и 
убудуће, пренео оцене из Кладова: да 
је Електровојводина запажена као нај-
боља компанија у ЕПС-у, не само по 
наплати већ и по основу смањења ста-
рог дуга и по смањењу губитака и дру-
гих показатеља пословања. Стога се од 
свих надлежних тражи да до краја го-
дине наставе са истрајношћу, посвеће-
ношћу послу, активношћу, боравком на 
терену и поделом задатака. Додао је и 
да анализа циљне групе „домаћинство“ 
(са укупним дугом већим од 100.000 ди-
нара), у свим ПД ЕПС-а, показује њено 
повећање, сем – у Електровојводини!

Др Загорчић је поменуо и наговештај 
директора Друштва, да ће се са јуном 
направити „пресек“ стања у напла-
ти, по познатим параметрима, што ће 
бити основ за вредновање, оцењивање 
и награђивање. Додао је да је ефикас-
ност утужених потраживања сада мно-
го већа него у 2011. години (63%:40%), 
а очекује се повећање броја утуже-
них и наплате по том основу. Електро-
војводина је једино ПД за дистрибуцију 
ЕЕ, које је у периоду I-V, забележило и 
тренд смањивања губитака ЕЕ и трош-
кова у ЕПС-у.

Мр Радовић је изнео обиље података 
и конкретизовао задатке. Нагласио је 
да је потребно да у наредном периоду 
посебно Зрењанин и Рума наставе са 
остваривањем изнадпросечних резул-
тата. Битно је да ЕД Нови Сад оствари 
бар просечну наплату (на нивоу ЕД), а 
да стабилност наплате очувају Панче-
во, Суботица и Сомбор. Постављени 
циљеви ће се остварити на тај начин 
што ће Нови Сад и Рума побољшати 
наплату код домаћинства, а Сремска 
Митровица и Нови Сад код привре-
де, уз додатно повећање наплате код 
Зрењанина.

М. Ч.
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електровојводина у првих пет месеци оставарила убедљиву, сигурну и значајно побољшану 
наплату, и поред знатно тежих услова у односу на 2011. у мају све ед електровојводине имале 
наплату вишу од 100%

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ О НАПЛАТИ И ПЛАНОВИМА

Циљ: остварити планирано и 
бити најбољи!
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Састанак извршних директора за по-
словни систем у Новом Саду
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круна успешне инвестиционе 2011. 
године је свакако отварање но-
вог Дистрибутивног диспечер-

ског центра Електровојводине који је 
урађен по највишим светским стандар-
дима, са инсталираном динамичком си-
ноптичком таблом Wall Display, чиме је 
омогућен обједињен приказ комплетног 
конзума Електровојводине на 110 kV на-
понском нивоу, као и надзор тог конзу-
ма у реалном времену кроз постојећи 
SCADA систем.

Након хаварије која се догодила у но-
вембру 2009. године због експлозије 
у постројењу РП 20 kV, ТС 110/20 kV 
„Нови Бечеј“ комплетно је адаптирана. 
Радови су завршени марта 2011. године 
када је ова ТС, уз пригодну свечаност, 
пуштена у рад.

ТС 35/20 kV „Србобран-мини“ је „до-
била“ нову зграда у којој је монтирана 
опрема постројења 35 и 20 kV, уграђен 
нови ЕТ 35/20 kV, 8 МVA и изведени 
нови СН кабловски изводи. Радови су 
завршени у септембру 2011. године.

У ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 7“ у 
110 kV делу постројења уграђен је нови 
енергетски трансформатор 110/20 kV, 
31,5 МVA, замењена је крупна опрема 
новом технолошки савременијом и со-
фистициранијом опремом, као и заш-
титно-управљачка опрема сва три енер-
гетска трансформатора. Реконструисана 

су  постројења 20 kV и 35 kV. Радови су 
завршени у децембру 2011. године.

Један од најзначајнијих пројеката у 
2011. години је израда софтвера за об-
рачун и наплату електричне енергије – 
нови Billing. Бенефити овог пројекта су 
повећање наплате, смањење губитака, 
повећање просечне продајне цене елек-
тричне енергије.

Имплементација програма за упра-
вљање имовином и праћење одржа-
вања – TotalObserver је започета у мају 
2011. године, док је решење пуштено у 
коришћење у оквиру Сектора експло-
атације у децембру 2011. TotalObserver 
Power Distribution је интегрисани 
софтвер намењен ефективном упра-
вљању имовином и одржавањем, с 
циљем оптимизације трошкова у ком-
панијама које се баве дистрибуцијом 
електричне енергије. Решење омогућава 
праћење главних процеса планирања, 
одржавања и употребе ресурса у реал-
ном времену кроз извештаје, нотифи-
кације и cross-context прегледе који омо-
гућавају детаљну анализу пословања и 
трошкова.

У току је имплементација програм-
ског пакета за издавање одобрења за 
прикључење и реализацију прикључка 
у свим огранцима Open DOC. Овим ће 
се повећати ефиикасност рада службе 
енергетике у огранцима, подићи квали-
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тет наших услуга, задовољство купаца, 
а тиме и пословни резултат. 

Имплементација програмских модула 
на документ менаџмент платформи, а на 
бази платформе за управљање докумен-
тима еDocumentus, до сада је реализована 
као подршка јавним набавкама, правним 
пословима и инвестицијама. 

У оквиру побољшања односа са купци-
ма у рад су пуштени напредни сервиси 
за комуникацију. Централну тачку чини 
нова компанијска web презентација на 
којој регистровани купац може да види 
податке о својој потрошњи, задужењима 
и плаћањима. Омогућена је и регистра-
ција за добијање обавештења SMS-ом  и 
електронском поштом. У току је и развој 
система за плаћање путем мобилних теле-
фона, а имплементирана је и подршка за 
плаћање енергетском картицом.

Од октобра 2011. у примени је најсавре-
менији систем управљања и надзора над 
кључниим електроенергетским објекти-
ма Дигитални Срем. Тим системом омо-
гућава се тренутна и поуздана веза између 
диспечерских центара и мобилних екипа 
на терену огранака Рума и Сремска Мит-
ровица.

Контакт центар Електровојводине је 
место на коме се могу добити све инфор-
мације о утрошеној електричној енергији, 
обавезама и уплатама, стању бројила, 
дуга или претплате, а омогућено је и под-

ношење рекламација, као и анонимних 
пријава за неовлашћено коришћење елек-
тричне енергије (крађе). Овај сервис почео 
је са радом у априлу 2012.

После успешне имплементације диги-
талних радио-релејних веза на подручју 
Срема, у току је пројекат заокруживања 
система дигиталних радио-веза на нивоу 
комплетне Електровојводине. IP телефо-
нија нам је потребна и за управљање ЕЕО 
које се са 110kV нивоа спушта и на ниже 
напонске нивое, за надзор на објектима за 
даљинско очитавање бројила. 

У домену аутоматизације дистрибуције 
урађено је идејно решење Smartcity Нови 
Сад. Планирано је проширење постојећег 
система даљинског управљања средњо-
напонском мрежом увођењем у систем 
нових ЕЕО, нових типова уређаја (рекло-
зери, индикатори квара, сензори), нових 
типова потрошача (јавних пуњача за елек-
трична возила) и дистрибуираних извора 
енергије. Ово решење обухвата 28 дистри-
бутивних трафостаница једно разводно 
постројење 20kV, 11 линијских раставља-
ча снаге – секционери, пет реклозера, јед-
на фото-напонска ћелија. Предвиђено је 
унапређење система у центру управљања 
(SCADA и DMS систем), редундантна ра-
чунарска архитектура, нови телекомуни-
кациони системи. Планирано пуштање у 
пробни рад је на јесен 2012.

М. Ш. – М. П.
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у веома кратком периоду рада 
Контакт центра укупно је прија-
вљено десет крађа, од тога је 

процесуирано њих шест, а утврђене 
су три крађе. Током досадашњег рада,  
у периоду 24. априла до 29. маја 2012, 
нови центар је регистровао 5.357 пози-
ва. Број рекламација је у разматраном 
периоду био 1.908 од чега је решено 
1.789 или 93,76 одсто. 

Рад Контакт центра ЕД Нови Сад, 
који покрива конзумно подручје са око 
300.000 купаца, а за пријаву неовла-
шћене потрошње електричне енергије 
покрива цело конзумно подручје Елек-
тровојводине, сигурно је подигао ква-
литет услуга које Електровојводина 
пружа својим купцима. Тим поводом 
разговарали смо са Душаном Јањићем, 
задуженим за рад Контакт центра. 

Радно време центра је сваког рад-
ног дана, од понедељка до петка, од 7 
до 22 сата, док суботом ради од 8 до 
15. У време када центар не ради, а то 
је ноћни период и недеља, позиви се 
преусмеравају на Диспечерски центар 
Нови Сад, као и на службу обезбеђења. 
У таквим случајевима, дежурни диспе-
чер одговара купцу на постављено пи-
тање уколико за то постоји могућност, 
док служба обезбеђења даје информа-
ције о радном времену Контакт центра 
и уједно упућује купца да позове поно-
во у радно време центра. 

Приликом позивања на број 0800 
220 021 отвара се основни мени коме 
претходи поздравна порука, у којој се, 
у зависности од доба дана, купцима 
електричне енергије жели добро јутро, 
добар дан или добро вече. Потом се 
улази у мени који купцу омогућава да 
пријави крађу електричне енергије - 
притиском на тастер 1, да се информи-
ше о ценама електричне енергије - тас-
тер 2, да се  информише о актуелним 
попустима - тастер 3, да добије опште 
информације - тастер 4, или да разго-
вора са оператером - тастер 5. 

Рекордан број позива забележен је 
у петак 4. јуна: директно ка Контакт 
центру било је 386 позива, 19 позива 
је било усмерено на диспечере, а пет 

позива се односило на јавну расве-
ту, што износи више од 400 позива. 
Највећи број ових позива односио се 
на пријаву стања очитаног бројила.

Статистике говоре да је максима-
лан број позива током једног сата 
био 1. јуна, у периоду од 8 до 9 сати 
када је  забележено 99 позива, а и у 
том случају је било највише пријава 
стања очитаних бројила. Ово је ујед-
но и максималан броја позива које 
центар може да обради са шест опе-
ратера у преподневној, пет у попо-
дневној и три у суботњој смени. 

Досадашњом анализом утврђено 
је и просечно време трајања једног 
разговора, а оно износи 2 минута. Из 
тога произилази да у току једног сата 
један оператер максимално може да 
прими двадесетак позива (од 20 до 
22). Централа је програмирана тако 
да након завршеног разговора опера-
тер буде слободан наредних 7 секун-
ди, како би се припремио за следећи 
разговор. Такође, централа води ра-
чуна и о расподели позива по опера-
терима, тако да сви буду равномерно 
оптерећени у току смене.

Наравно, нагли скок броја позива 
се догађа и услед хаваријских испада, 
што се догодило 29. маја 2012. годи-
не, када је новосадско насеље Грба-
вица остало без струје. У првом сату 
током тог испада, од 16 до 17 сати 
Контакт центар је примио 89 позива, 
а у читавом временском интервалу, 
од 16 до 18 сати, до када се ситуација 
нормализовала, забележено је укуп-
но 136 позива. 

− Сигурно је да овакве ситације у 
потпуности оправдавају постојање 
Контакт центра, јер су до сада сви 
овакви позиви били су упућивани ка 
диспечерима. Они су за време хава-
ријских испада и иначе веома опте-
рећени манипулативним захватима 
са екипама на терену, имали обаве-
зу и да буду у контакту са купцима 
и одговарају им на питања о узроци-
ма прекида напајања. У таквим си-
туацијама често се дешавало да они 
физички нису стизали да одговоре 

на поприличан број позива – наводи 
Јањић. 

Циљ је да купци путем Контакт цен-
тра имају могућности да још брже и 
квалитетније дођу до жељене информа-
ције.

В.Ог.

показало се да је улога контакт центра у ситуацијама хаваријских испада веома 
важна, јер оставља простора диспечерима за захвате са екипама на терену, а већ се 
бележе резултати и у вези са крађама електричне енергије

Први кораци Контакт центра
     КОНТАКТ ЦЕНТАР ВЕЋ БЕЛЕЖИ РЕЗУЛТАТЕ

l

Вишња Томић, оператерка у Контакт 
центру
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пројекат дигитализације система 
радио-веза је један од најваж-
нијих за унапређење пословања 

Електровојводине. Тренутно је у току  
друга фаза пројекта која обухвата ди-
гитализацију подручја огранака Нови 

Сад, Суботица и Панчево. Једна од пре-
ломних активности реализације проје-
кта је фабрички пријем опреме који је 
успешно извршен у лабораторијама 
компаније Motorola Solutions у Тел Ави-
ву. Челни људи Мотороле су позвали у 
посету руководство Електровојводи-
не да у току фабричког пријема опреме 
посете Израел и упознају се са техно-
лошким капацитетима компаније. Део 
руководства Електровојводине, пред-
вођен директором др Тихомиром Си-
мићем je почетком јуна посетио ту ком-
панију. 

Домаћин делегацији Електровојво-
дине био је Рон Ландербег, потпредсед-
ник компаније, а састанцима Електро-
војводине и Мотороле присуствовао 
је и амбасадор Републике Србије у Из-
раелу Зоран Басараба. На састанцима 
је анализирана досадашња сарадња и 
презентована жеља представника Мо-
тороле да пројекат дигитализације, 
који се тренутно реализује у Електро-
војводини, уврсте у своје документе као 
узоран пример (case study) за сличне 

пројекте који се раде у свету. Моторола 
је у својим савременим лабораторијама 
уприличила више упечатљивих презен-
тација својих најновијих технолошких 
решења у областима телекомуникација, 
система даљинског управљања, обез-

беђивања објеката и рада јавних служ-
би. Посебан акценат је био на међу-
собној интегрисаности свих система 
и интеграцији са другим системима 
примењивим у пословним процесима 
електродистрибуција. Амбасадор Ба-
сараба је истакао да сарадња Електо-
војводине и Мотороле, као и транфер 
знања и технологија који се кроз ту са-
радњу остварује, имају велики значај 
за развој Републике Србије и обећао 
пуну подршку при реализацији бу-
дућих пројеката.

Ради презентовања практичне при-
мене Моторолиних технологија, ор-
ганизована је посета електродистри-
бутивној компанији Israel Electric у 
Хаифи. Подручје Хаифе је конзум од 
460.000 потрошача са вршним опте-
рећењем од 2GW. Електроенергетску 
мрежу карактерише велики број редун-
дантних линија напајања и велики број 
објеката под даљинским управљањем. 
Приликом посете презентовано је како 
савремене технологије омогућавају изу-
зетно ефикасан и ефективан рад диспе-

черског центра и врхунске параметре 
квалитета испоруке електричне енер-
гије. У Хаифи је презентован  рад њи-
ховог вишејезичног контакт (call) цен-
тра који обједињује front и back offices 
сегменте. Call центар у Хаифи обрађује 
рекламације купаца, организује интер-
венције екипа за поправке на ниском 
напону и услужно води продајне кам-
пање другим компанијама.

Посета Израелу била је изузет-
на прилика да се представници Елек-
тровојводине упознају са врхунским 
технологијама и практичним радом 
у савременим електродистрибутив-
ним компанијама. За очекивати је да 
ћемо покренути низ активности за 
унапређење нашег пословања на бази 
сазнања стечених приликом ове посете.

М. П.

Челни људи Мотороле позвали су руководство електровојводине да у току фабричког 
пријема опреме посети тел авив и упозна се са технолошким капацитетима компаније

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У ПОСЕТИ МОТОРОЛИ У ИЗРЕАЛУ

Др Тихомир Симић са потпредседником Мотороле Роном Ландербегом и амбасадо-
ром Републике Србије Зораном Басарабом

Електровојводина - case study
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на Факултету техничких нау-
ка у Новом Саду, на конферен-
цији „Изазови обновљивих 

извора енергије“ потписан је Меморан-
дум о сарадњи између фирме која се 
бави обновљивим изворима енергије 
„Electrawinds“ и Факултета техничких 
наука. Тај меморандум показује озбиљ-
ност намере да ова високошколаска ин-
ституција жели и даље да остане ис-
трајна у пројектима који се односе на 
обновљиве изворе енергије. 

Том важном догађају, који пре све-
га представља афирмацију инжењерс-
ке, односно електротехничке струке, 
присуствовали су проф. др Илија Ћо-
сић, декан Факултета техничких наука 
у Новом Саду, проф. др Мирослав Вес-
ковић, ректор Универзитета у Новом 
Саду, проф. др Золтан Јегеш, заменик 
покрајинског секретара за образовање, 
проф. др Владимир Катић, шеф Катедре 
за енергетску електронику и претвара-
че и председник IЕЕЕ секције за Србију 
и Црну Гору, проф. др Александра Јова-
новић-Галовић, начелник Градске уп-
раве за заштиту животне средине Но-
вог Сада, в.д. директора Агенције за 
енергетску ефикасност Републике Ср-
бије мр Бојан Ковачић и др Тихомир 
Симић, директор Електровојводине, 
који је имао и част да уручи прву на-
граду Исидори Радевић из Гиманзије 
„Жарко Зрењанин“ из Врбаса за нај-
боље средњошколске радове пристигле 
на конкурсу који се односио на инова-
тивност у домену обновљивих извора 
енергије.

– Енергетска сигурност, односно бит-
ка за енергију је место где ће наша ци-
вилизација показати своју спремност 
да одоли изазовима будућности. Обно-
вљиви извори енергије, чије време је до-
шло, темељ су енергетске ефикасности. 
Садашње пословање Електровојводине 
показује да смо отворени за нове идеје, 

за иновацију стандарда и за улагање по-
тенцијала за промену досадашњих на-
вика које значе губитак енергије, која 
је најскупље и највредније добро и без 
које нема живота. 

Свесни смо да је електрична енергија, 
а тиме и Електровојводина, присутна 

свуда, на сваком месту и у сваком дому. 
Таква одговорност и жеља да и даље бу-
демо присутни на свим тим местима 
ставља пред Електровојводину зада-
так да и ове године, према плановима, у 
потпуности изврши план инвестиција, 
план инвестиционог одржавања и да се 
бори за профит свог власника. Планови 

који то обезбеђују су кадрови поникли 
на Факултету техничких наука и целог 
овог Универзитета – изјавио је дирек-
тор Електровојводине др Тихомир Си-
мић описујући досадашњу успешну са-
радњу Електровојводине и новосадског 
Универзитета.

У наставку Конференције, у струч-
ном делу, директор извршне функције 
за технички систем Електровојводине 
мр Никола Новаковић презентовао је 
стручни рад „Планови Електровојводи-
не у области обновљивих извора енер-
гије“.

А. Ј. Р.

енергетска ефикасност је темељ обновљивих извора енергије, чуло се на 
конференцији која је окупила све најеминентније субјекте, међу којима и 
електровојводну, а који имају задатак да предузму пионирске кораке ка 
афирмацији и едукацији најшире јавности у примени и коришћењу обновљивих 
извора енергије 

Битка за енергију - темељ 
сигурности и постојања

КОНФЕРЕНЦИЈА „ИЗАЗОВИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ“ У НОВОМ САДУ

Исидора Радевић прима награду од др Тихомира Симића
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Групација произвођача и корисника 
енергије из обновљивих извора де-
лује у оквиру Удружења енергети-

ке и хемијске индустрије Привредне ко-
море Војводине и окупља предузећа и 
предузетнике у Аутономној Покрајини 
Војводини који се баве производњом 
енергије из свих врста обновљивих из-
вора енергије, њеним коришћењем, као 

и производњом и дистрибуцијом опре-
ме за производњу и коришћење енер-
гије добијене из обновљивих извора.

– Неопходност обједињавања свих 
субјеката који у наредној деценији 
треба да омогуће коришћење свих по-
тенцијала за производњу енергије из 
обновљивих извора представља стра-
тешки интерес за Аутономну Покраји-
ну Војводину и Републику Србију. 
Примарни циљ ове групације је мо-
гућност размене искуства, али исто-
времено и синхронизовано деловање 
на изражавању тежишта у развоју на 
овим пројектима и давање иницијати-
ва Влади Републике Србије и Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине за ства-
рање формално-правног и оперативно 
употребљивог привредног амбијента. 
На тај начин, Одбор за енергетику и 

хемијску индустрију Привредне комо-
ре Војводине ствара широку платфор-
му за даље унапређење искоришћења 
потенцијала обновљивих извора енер-
гије, примерено стандардима земаља из 
окружења и Европске Уније – каже ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић, иницијатор за покретање фор-
мирања и председник Одбора Група-

ције произвођача и корисника енергије 
из обновљивих извора.

Истовремено, представљен је и 
софтвер за формирање електронске ин-
формационе мреже, као и развој кад-
ровских капацитета за примену обно-
вљивих извора енергије у Војводини.

– Имплементција овог информацио-
ног решења у постојећи систем При-
вредне коморе Војводине и регионал-
них Привредних комора отвара нову 
еру у свакодневном праћењу свих ак-
тивности на територији Аутономне 
Покрајине Војводине које се реализују 
у домену унапређења енергетске ефи-
касности и развоја нових капаците-
та заснованих на свеукупном побољ-
шању енергетског биланса Аутономне 
Покрајине Војводине, али представља 
и непосредну везу свих будућих ко-

рисника са коморским системом и 
носиоцима најважнијих енергетских 
инфраструктура у Војводини: са Елек-
тровојводином и Србијагасом. Концепт 
постављања ове мреже кроз могућност 
јавне Интернет-конекције свих заинте-
ресованих субјеката, као и валидност 
информација о реализацији јавних и 
активних послова у овој области пред-
ставља малу берзу за ангажовање зна-
чајних привредних капацитета у Ауто-
номној Покрајини Војводини, како из 
домаћег, тако и из страног окружења. 
Добит кроз активно коришћење ове 
енергетске платформа је у томе што 
ће се институције Владе Аутономне 
Покрајине Војводине на једном месту, 
у реалном времену, сусрести са свим 
подацима од виталног значаја за функ-
ционисање енергетског тржишта као 
и развојних пројеката у домену енер-
гетике, чиме ће се непосредно моћи 
остваривати неопходна координација 
и давање даље подршке – каже Тихо-
мир Симић.

Формирање мреже и развој кадров-
ских капацитета за коришћења обно-
вљивих извора енергије важан је корак 
за интензивирање примене обновљи-
вих извора енергије и стратешких 
планова на локалном нивоу. Такође, 
децентрализација одговорности и на-
длежности у одлучивању и реализа-
цији условљена је планским развојем 
и унапређењем људских потенцијала, 
што ће убрзати и омогућити развој 
локалних иницијатива, идеја и могућ-
ности за самосталну припрему и реа-
лизацију пројеката у тој области за ло-
калне средине. 

Развојни пројекат подржали су 
Електровојводина, Србијагас и При-
вредна комора Војводине, а софтвер је 
израдио Факултет техничких наука у 
Новом Саду. 

А.Ј.Р.

СВЕ БЛИСКИЈА ПРИМЕНА ИСКОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

представљен информациони систем за формирање јединствене мреже свих енергетских 
субјеката и реализатора у домену енергетике, као и за развој кадровских капацитета за 
примену обновљивих извора енергије у војводини. на иницијативу привредне коморе 
војводине, конституисана и Групација произвођача и корисника енергије из обновљивих 
извора, уз активно учешће електровојводине

Шанса за развој локалних 
енергетских иницијатива

l

Са састанка у Привредној комори Војводине
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Eлектроенергетска ситуација у 
мају 2012. године била је добра 
и није било ограничења у испо-

руци електричне енергије, нити је било 
напонских редукција на ТС 110/x kV. 
Хидролошка ситуација у мају је била 
добра, дотоци река су били на плани-
раном нивоу и производни капацитети 
су радили на нивоу билансног режима 
рада.

– Првих пет месеци текуће године ка-
рактерише смањење потрошње елек-
тричне енергије за 2,05 одсто у односу 
на исти период претходне године, од-
носно смањење од 3,69 одсто у односу 
на билансне количине, прича нам Звез-
дан Крунић, шеф  Службе за планирање 
и анализу погона у Сектору за упра-
вљање и планирање конзума Дирекције 
за управљање у Управи Друштва.

Што се тиче стања дистрибутивног 
система Електровојводине, он конста-
тује да је током маја систем радио ста-
билно и без већих проблема. Број та-
козваних погонских догађаја био је на 
нивоу из маја прошле године.

– Од значајнијих догађаја које смо за-
бележили, поменућемо неколико.

Рецимо, другог маја, у 22 часа, услед 
деловања земљоспојне заштите због 
квара на каблу, долази до испада 20 kV 
извода „Извориште“ у ТС 110/20 kV 

„Сремска Митровица 3“. Том приликом 
су купци из места Мартинци и Кузмин 
били без напајања електричном енер-
гијом - 815 минута, наводи наш саго-
ворник.

Деветог маја, у 19:56, услед експлозије 
струјног мерног трансформатора у ТС 
400/110 kV „Суботица 3“, у власништву 
ЈП ЕМС, без напајања електричном 
енергијом су остали купци Електро-
војводине са конзумних подручја сле-
дећих ТС: ТС 110/20 kV „Суботица 2“, 
у трајању од 24 минута; ТС 110/35/20 
kV „Суботица 1“ (ЕТ бр. 1 и ЕТ бр. 2) 
у трајању од 24 минута и  ТС 110/35/20 
kV „Суботица 1“ (ЕТ бр. 3), у трајању од 
59 минута. Дванаестог маја, у 13:32, де-
ловањем прекострујне и земљоспојне 
заштите, услед квара на 20 kV сабирни-
цама у ТС 110/20 kV „Суботица 2“, до-
шло је до испада из погона ЕТ 110/20 kV 
бр. 2. Купци са конзумног подручја овог 
ЕТ су били без напајања електричном 
енергијом 62 минута, додаје Крунић.

Он још једном наглашава да је и то-
ком маја број крађа и оштећења елеме-
ната дистрибутивног система Електро-
војводине и пратеће опреме био већи 
него током априла! Поред до сада за-
бележених елемената дистрибутивног 
система Електровојводине на различи-
тим напонским нивоима, који су били 

мета напада и на којима је чињена ма-
теријална и друга штета, на ред су, по 
њему, изгледа дошли и делови елек-
тричних инсталација код крајњих ку-
паца из категорије домаћинство на нис-
ком напону. Пример за то је забележен 
20. маја у Беочину, када је у 2:30 сати, 
у згради са 14 купаца електричне енер-
гије, у Улици Десанке Максимовић бр. 
2, пријављена крађа шине за уземљење.

Када је реч о потрошњи, како сазнаје-
мо, у мају 2012. године, према диспечер-
ским подацима, преузето је из система 
659 GWh, што представља смањење од 
0,21 одсто у односу на исти период пре-
тходне године, односно смањење од 2 
одсто у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максималну 
регистровану снагу од 1.205 МW, што је 
на нивоу регистроване вршне снаге из 
маја претходне године. Дистрибутивни 
купци преузели су 592 GWh, што је за 
3,01 одсто мање у односу на исти пери-
од претходне године. Директни купци 
преузели су 68 GWh, што је - више за 
33,23 одсто у односу на исти период из 
претходне године! 

Иначе, средња дневна температура у 
мају је била 17,4оС, што је за 0,6оС више 
од средње дневне температуре забеле-
жене у истом месецу 2011. године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАЈУ 2012. ГОДИНЕ

у првих пет месеци текуће године потрошња електриче енергије на подручју 
друштва смањена за 2,05 одсто у односу на исти период 2011. године

Систем радио стабилно
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другу годишњу надзорну прове-
ру интегрисаног система менаџ-
мента у Електровојводини 12. 

и 13. јуна обавила је сертификациона 
кућа Certop. Проверавано је оствари-
вање захтева стандарда ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001, односно, систе-
ма менаџмента квалитетом, заштитом 
животне средине и здрављем и безбед-
ношћу на раду. Провера је обављена у 
Управи и огранцима ЕД „Нови Сад“, ЕД 
„Панчево“ и ЕД „Сремска Митровица“. 

Након надзорне провере, оцена про-
веравачког тима је да ПД „Електро-
војводина“ доследно примењује систем 
менаџмента квалитетом, заштитом жи-
вотне средине и безбедношћу и здра-
вљем на раду, у складу са захтевима 
наведених стандарда. На уводном са-
станку проверавачког тима и пословод-
ства Електровојводине са представни-
цима Сектора за квалитет и заштиту, 
директор Друштва  др Тихомир Си-
мић је истакао да верификацију свега 
онога што представља квалитет Елек-
тровојводине, чини њен резултат по-
словања, који је потврдила и државна 
ревизорска кућа.  

– У последњих годину и по, показа-
ли смо бескомпромисност у изградњи 
квалитета у пословању и то је био наш 
први задатак. Достигнути ниво им-
плементираних стандарда морамо 
одржавати и настојати да се они даље 
унапређују и због ресурса којима упра-
вљамо и због грађана Војводине, који 
заслужују да живе боље. Доследност и 
врхунска одговорност у извршавању 
радних задатака је приоритет у реали-
зовању пословне политике у наредном 
периоду. Стекли смо и поверење ширег 
окружења пошто уливамо оптимизам 
на овим просторима и осликавамо све 
што је добро и позитивно  – нагласио је 
директор Симић.

Директор канцеларије Certop за Ср-
бију Тибор Шандор истакао је да су 
дошли најкомпетентнији проверава-
чи који ће кроз проверу указивати на 
могућност сталног побољшања у уп-
рављању пословним процесима и ис-

пуњавању захтева стандарда, односно, 
својим сугестијама и предлозима 
допринети да пословање Електровојво-
дине буде још боље и успешније. 

На завршном састанку у Огранку ЕД 
„Панчево“, проверавачки тим је изнео 
своја запажања и оцене о резултатима 
надзорне провере, при чему је, посеб-
но наглашено, да током провере није 
евидентирана ниједна неусаглашеност. 
При том су изнели и неколико конста-
тација: да је ИМС Електровојводине 

добро интегрисан систем који складно 
функционише, да је укупна докумен-
тација добро постављена и да се стал-
но побољшава и освежава, да постоји 
стална опредељеност руководства за 
интегрисани менаџмент систем, да је 
управљање документима и записи-
ма беспрекорно, да постоји добар сис-
тем анализе података посебно из обла-
сти безбедности и здравља на раду, да 
постоји висок стручни ниво запосле-
них у Сектору за квалитет и заштиту 
и њихова стална опредељеност за по-
бољшање интегрисаног система упра-
вљања. 

Тим проверавача је, на крају, дао 
и неколико значајних предлога и су-
гестија за побољшање интегрисаног 
система менаџмента: боља и транс-
парентнија комуникација, екстер-

на и интерна, свега што представља 
унапређење и побољшање пословних 
процеса (бољи маркетинг); да се за-
писници са преиспитивања ИМС-а дос-
тављају и огранцима; да се у постојећи 
образац за корективне и превентивне 
мере уврсте и побољшања; да се ана-
лизе врше и у ванредним ситуацијама, 
а не само у редовним; да се омогући 
да сви запослени имају могућност да-
вања предлога за побољшања; да се 
сагледа могућност увођења стандарда 

50001, за енергетску ефикасност.
На крају завршног састанка, за-

меник директора Друштва – дирек-
тор извршне функције за пословни 
систем др Петар Загорчић, који је и 
представник руководства за квали-
тет, захвалио је тиму проверавача на 
датим предлозима и сугестијама за 
унапређење и побољшање пословних 
процеса, и том приликом истакао да 
ове предлоге доживљавамо као под-
стицај за још бољи и ефикаснији рад 
и да наша настојања иду ка томе да 
заједничком синергијом свих за-
послених идемо ка успеху, да је наш 
циљ да кроз стално иновирање и по-
бољшање будемо актуелни и да на 
најбољи начин одговоримо захтеви-
ма времена.

М. Ш.

19 

У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ОБАВЉЕНА ДРУГА НАДЗОРНА ПРОВЕРА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

током провере није евидентирана ниједна неусаглашеност. – наш циљ је повећање 
ефикасности и ефективности у раду и постизање пословне изврсности, а тиме и наставак 
позитивног пословања компаније – истакао др тихомир симић, директор друштва, на 
уводном састанку

Потврђено испуњавање стандарда
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Jедан од приоритетних циљева 
менаџмента Електровојводине 
је максимална безбедност свих 

лица у радном простору Друштва и 
континуиран рад на подизању нивоа 
безбедности. По одобрењу директора 
Друштва др Тихомира Симића покре-
нут је мултидисциплинарни проје-
кат унапређења обуке запослених 
електроструке у Образовном центру 
НОРЦЕВ на Иришком венцу. За реа-
лизацију овог пројекта у својству ко-
ординатора свих активности радних 
група овог сложеног задатка задужен 
је директор Дирекције за управљање 
Павел Зима. 

У оквиру пројекта урадиће се пре-
уређење, реконструкција и осавре-
мењивање полигона за практичну 
обуку за послове које запослени елек-
троструке обављају у оквиру својих 
редовних радних задатака. У оквиру 
Образовног центра биће постављен 
модел трансформаторске станице у 
којем ће се практично обучавати за 
безбедан рад у трансформаторској ста-
ници. Помоћна просторија, до топла-
не хотела НОРЦЕВ је реконструисана 
и преуређена за практичну обуку ради 
безбедног рада на мерном месту, док 
је бунгалов број 1 хотела преуређен за 
припрему наставу на полигону за обу-
ку за безбедан рад на надземној елек-
тричној мрежи. Образовни центар ће 
бити опремљен свим потребним заш-
титним средствима и опремом за рад 
која се користи у раду електромонтера. 
Просторије за обуку ће бити опремље-
не потребним намештајем и експона-
тима опреме. 

Образовни центар ће имати нову 
информатичку опрему, а просторије 
за теоретску обуку ће бити опремље-
не увеличаним сликама, документима 
система менаџмента квалитета и фо-
тографијама карактеристичне опреме, 
што има за циљ подизање квалитета 
и теоретског дела обуке. Обука из об-
ласти заштите од пожара ће бити оса-
времењена набавком електронског 
симулатора за гашење пожара, као и 
показним апаратима за гашење пожа-
ра. О обиму и сложености самог проје-
кта говори чињеница да су сви огран-

ци и Управа  укључени у реализацију 
пројекта. За овај посао Електровојво-
дина је утрошила око седам милиона 
динара. 

У Образовном центру НОРЦЕВ-а раз-
говарали смо са једним од чланова тима 
који учествује у реализацији овог проје-
кта и како сазнајемо од мр Бранислава 
Орешковића, водећег инжењера у Служ-
би за безбедност и заштиту здравља 
Сектора за квалитет и заштиту у Дирек-
цији за корпоративне послове Управе 
Друштва, најављено је да ће савремени 
Образовни центар НОРЦЕВ-а бити све-
чано пуштен у рад на Дан Електровојво-
дине, чиме се јасно показује да су без-
бедност и здравље на раду – приоритет 
и будућност наше компаније.

— У складу са пројектом, проширио 
би се програм практичног дела обу-
ке електромонтера (са три на четири 
дана), где би један дан обуке био пос-

већен практичном делу обуке. Акценат 
у наредном периоду ће бити више пос-
већен практичном делу обуке него до 
сада. Запосленима би био презентован 
правилан и безбедан начин рада на елек-
троенергетској опреми која постоји у 
Електровојводини, истиче мр Орешко-
вић.

Да би се унапредио практични део 
обуке рада на електричној мрежи, на 
постојећем полигону је измењен рас-
поред електроенергетских стубова који 
постоје у Електровојводини и поста-
вљене су сви типови електричних сту-
бова (гвозденорешеткасти, бетонски и 
дрвени). На стубове ће бити поставље-
ни проводници СН и НН мреже, мрежа 
јавне расвете и кабловске ТВ, како би 
се симулирали што реалнији услови за 
рад, који електромонтери срећу на те-
рену.

На полигону у северном делу, иза згра-
де НОРЦЕВ-а, опет у циљу унапређења 
обуке, биће постављена трансформа-
торска станица са комплетном опре-
мом (трансформатор, ВН део ТС и НН 
део ТС). На тој симулираној реалној ТС, 
запослени ће се обучавати за правилно 
поступање у обезбеђењу места рада при 
раду на опреми у ТС на терену. Обука 
из области безбедности на савременој 
електроенергетској опреми (ring main 
unit), биће саставни део обуке јер је она, 
за потребе обуке, обезбеђена.

Приликом извођења радова и избора 
опреме и средстава за обуку уважени су 
и захтеви из заштите животне средине: 
трансформатор који се користи у обу-
ци не садржи трансформаторско уље. 
Сви грађевински радови се изводе тако 
да не буде оштећења растиња, а симула-
тор који се користи у обуци заштите од 
пожара испуњава еколошке норме, јер за 
обуку није потребно паљење материја-
ла. Приликом нашег обиласка полигона, 
напредак у извођењу радова преконтро-
лисали су и др Петар Загорчић, заменик 
директора Друшта-директор извршне 
функције за пословни систем, директор 
Дирекције за планирање и инвестиције 
мр Ненад Станковић  и тамошњи ру-
ководилац Сектора инвестиција и из-
градње, мр Драгољуб Мучалица.

М. Ч.

РЕКОНСТРУКЦИЈА У НОРЦЕВУ-У РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ОБУКЕ МОНТЕРА

после анализе рада образовног центра у норЦев-у, уз одобрење директора друштва, 
преуређују се и осавремењују полигони за усвајање савременијих безбедносних знања

Нова опрема за нова знања
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Мр Бранислав Орешковић на полигону
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Ђорђе Мунижаба је прави Сре-
мац: овај 65-годишњак, са чак 
43 године и седам месеци ра-

дог стажа и изгледом средовечног 
„младића, одличног здравља“ – нијед-
ног тренутка у току дана „нема мира“. 
Каже, објашњење је једоставно: научио 
је да леже рано, свакодневно устаје око 
пет сати и сваки радни дан му траје око 
12 сати. Сматра да би сваки човек тре-
бало да што корисније, ефикасније, у 
активностима и у раду, искористи своје 
дневно време. Како каже, године тада и 
пролазе, али тело ни не стигне да то на 
време „примети“. 

Наш саговорник Ђорђе је до 25. апри-
ла ове године, пре последњег годишњег 
одмора, био водећи техничар I и „жива 

историја“ Огранка ЕД Сремска Мит-
ровица, али ће – и поред поменутог, 
по сили испуњења законских услова – 
4. јула морати у „максималну“ радну и 
старосну пензију. Очигледно је да се ди-
ректор Огранка Ђорђе Фаор, што нам је 
и потврдио, није покајао што је Муни-
жабу задржао „до последњег момента“ 
на послу. Одлазак у пензију Ђорђа не 
брине: наставиће да, уместо само после 
радног времена, и даље помаже једном 
од синова, који има радионицу за оп-
равку јапанских мотоцикала.

− Није куртоазија, већ говорим оно 
што мислим: радило се увек са енту-
зијазмом; поносан сам што сам имао 
част да радим у Електровојводини и у 
овом огранку, нарочито стога јер, из го-
дине у годину, бележе узлазни, савре-
мени, техничко-технолошки тренд и 

развој, углед, добре међуљудске односе 
- прича будући пензионер. Одкад је до-
шао у Службу инвестиција ЕД Сремска 
Митровица, уз руководиоца, практич-
но је учествовао у припремним радња-
ма и контроли градње свих значајних 
објеката које је огранак градио. Уз њега 
су, раније, била још двојица колега - 
Драган Тривановић и Радомир Вујаси-
новић, а касније и до сада -  Иван Ста-
нојевић и Бранислав Васић. 

− Када сам, 15. новембра 1976. годи-
не дошао у ЕД Сремска Митровица, 
најпре ми је (годину дана) радно место 
било – контролор у продаји ЕЕ, потом 
сам прешао у Службу МиЗ (мерење и 
заштита), а од 15. априла 1978. до да-
нас сам у Служби инвестиција. Пре до-

ласка у Електровојводину, радио сам 
четири године у СО Сремска Митро-
вица, као референт за пријем новоиз-
грађених објеката. Тамо сам се први пут 
упознао са прописима о инвестиционој 
изградњи, о управном поступку, „папи-
рима“ потребним при издавању грађе-
винских дозвола. Све то ми је, итекако, 
касније користило овде, у инвестиција-
ма. Када сам прешао у ЕД Сремска Мит-
ровица, која је до 1973. била у саставу 
ЕД Рума, новоформирана целина је тек 
била у процесу развоја и цео онај прак-
тични посао који се овде одвијао ад-
министративно се водио у Руми. У по-
четку су овде постојали само сектори 
инвестиција и изградње објеката – при-
сећа се Мунижаба.

Сазнајемо да мреже није била у не-
ком идеалном стању и да је тек касније 

кренула изградња кључних објеката. 
Сваке године градило се нештон ново: 
пуно надземних мрежа, каблова, тра-
фостаница; грађене су и ТС 110/x kV 
„Сремска Митровица 1“, као најста-
рија која се тренутно комплетно ре-
конструише; „Сремска Митровица 3“ 
Запад-Лаћарак и ТС у Шиду.

Мунижаба је у инвестицијама био 
више на терену, него у кацеларији, 
радио је на уобичајеним пословима у 
овој области: на издавању разних до-
звола, на сарадњи са дирекцијама за 
изградњу града, заводима за урбани-
зам, катастрима, грунтовничарима, 
прокетантима – добављању главних 
идејних пројеката, на уговарању из-
градње, контроли извођења радова, 
овери грађевинских књига и девни-
ка, као и на коначан обрачун радова. 
Дакле, када енергетика обради неки 
програм, каже, када је потребно да се 
гради неки ДВ или ТС, одмах их ми 
преузимамо: копије плана, поседов-
не листове, са правном службом се 
решавају имовинско-правни односи, 
некада се ваде и урбанистичко-техни-
чки услови, обезбеђују се локације и 
са пројектантима на лицу места узи-
мају потребни подаци. А, када проје-
кат стигне, раније се радило са наших 
деловима фирме „Електроизградња“ 
Рума и ЕТ „Јужна Бачка“, који су по 
интерним јединачним ценама правиле 
и са нама склапале уговоре и – ради-
ло се. Раније је то био неки уобичајени 
ток вађења документације и за нас и за 
купце, по многима, далеко јефтинији, 
бржи и ефикаснији. Ступањем на снагу 
Закона о јавним набавкама, а погото-
ву Закона о планирању и изградњи, са 
свим каснијим изменама, уместо да се 
ситуација упрости, по мишљењу већи-
не и у инвестицијама и међу купцима 
– само се све закомпликовало, много је 
теже доћи до инвестиционо-техничке 
документације, а различите општине, 
чак, различито тумаче разне одредбе 
ових прописа. Ваљда ће се нешто из-
менити, да би се свима који желе да 
улажу – олакшало.

М. Ч.

СУСРЕТ СА НАЈСТАРИЈИМ ЗАПОСЛЕНИМ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ и
ск

устВ
оЂорђе Мунижаба, водећи техничар I у ед сремска Митровица, „жива историја“ овог 

огранка, после 43 године и 7 месеци радног стажа и са 65 година старости, 4. јула 
одлази у пензију

Поносан на узлазну путању 

Ђорђе Мунижаба 
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дан Електровојводине је увек 
добра прилика да се још јед-
ном захвалимо својим прет-

ходницима који су градили ову кућу 
од самих темеља. Многи од њих више 
нису међу нама, али још увек има дос-
та оних који, окупљени око Гранске 
организације, благовремено прате до-
гађања у „својој“ фирми. Одужујемо 
им се тако што настављамо да уводи-
мо нова техничка и технолошка ре-
шења, што подстичемо учење и сазна-
вање, што бринемо једни о другима. 
По томе је Електровојводина препо-
знатљива од самог почетка.

Поводом празника, разговарали 
смо са Косаном Марков, председни-
цом наше Гранске организације, која, 
појашњавајући улогу и значај органи-
зације пензионера, истиче: – Осни-
вање и постојање Гранске организа-
ције пензионисаних радника је била 
идеја наше генерације, а проистекла 
је из осећања егзистенцијалне угро-
жености које је донело време деведе-
сетих година. То осећање су препо-
знали тадашњи менаџмент и већина 
запослених, тако да је идеја врло брзо 
постала реалност. У њој су материја-
лизоване највеће цивилизацијске 
вредности, почев од солидарности и 
хуманизма, до саосећања са немоћ-
нима, старима и усамљенима. Све то 
не би било могуће да нема генера-
цијске повезаности, поштовања про-
шлости властитог предузећа, његовог 
материјалног, техничког и духовног 
наслеђа које се оплемењује већ годи-
нама. Отуда је оснивање Гранске ор-
ганизације пензионисаних радника 
логична последица достигнутог стан-
дарда међуљудских односа у нашем 
предузећу. Сиромаштво, отуђеност 
међу људима и сужавање сфере емпа-
тије према немоћнима препознатљи-
во је у многим сегментима друштва, 

али томе, на наше задовољство, одо-
лева наша компанија.

Просторни и материјално-техни-
чки услови које је обезбедила Електро-
војводина у свим својим деловима за 
окупљање пензионисаних радника, за 
остваривање њихових културних, со-
цијалних и забавних потреба умного-
ме су допринели да им старост не буде 
једнолична.Тиме наши пензионисани 
радници своје дане не попуњавају само 
сећањима на време оснивања и рада у 

Електровојводини, већ га попуњавају 
новим садржајима, живе стварни жи-
вот и својим односима међу колегама 
унутар организације дају нови ква-
литет. Запослени, пак, имају могућ-
ност да, помажући рад Гранске орга-
низације, обогате своју личност као 
друштвено одговорне особе, способне 
да разумеју потребе својих старијих 
колега који су императив лидерства 
компаније прокламовали и очували 
у свим фазама развоја Електровојво-
дине. Дакле, ово прожимање времена 
прошлог и садашњег у коме се негују 

и преливају лепе емоције међу гене-
рацијама, богатство је којим се треба 
похвалити и приликом обележавања 
рођендана нашег предузећа. Пензи-
онисани радници изражавају задо-
вољство што имају достојне следбени-
ке, а Електровојводина препознатљиву 
будућност велике компаније каква је 
одувек била. Менаџменту и свим за-
посленима упућујемо честитке за по-
словна достигнућа и захвалност што 
сте нам омогућили да старимо под 

кровом нашег предузећа. Тиме, наше 
старање има мало другачији ритам од 
оних који су у овом животном добу 
сами и заборављени – честитала је за-
посленима празник Косана Марков у 
име свих пензионера Електровојводи-
не.

Истим поводом, изражавајући на-
шим пензионерима захвалност за све 
што су урадили за Електровојводину, 
желимо им добро здравље, дуг живот 
и бољи стандард, како би се лакше но-
сили са свим изазовима времена.

М. Ш.

l

ЧЕСТИТКА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА

дан предузећа изазива осећања трајања, међугенерацијске повезаности, 
заштићености и поноса. то је потврда да је електровојводина основана и постављена 
на правим вредностима – каже косана Марков, председница Гранске организације 
пензионера електровојводине

Хвала што сте успорили наше 
старење

Забава у доколици
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у суботу ,19. маја у Новом Саду су 
на популарном СПЕНСУ одр-
жани Дванаести међународни 

спортски сусрети електродистрибутив-
не делатности. По први пут је домаћин 
сусрета била Електровојводина, а сна-
ге су на такмичарским борилиштима 
одмерили спортисти из Electrica Banat 
(Rumunija), EDF Demasz (Mađarska) и 
представници домаћина - Електровојво-
дине. 

На такмичењу је било око 90 учесни-
ка из све три дистрибуције, а они су се 
борили у следећим дисциплинама: жене 

- пикадо и стони тенис; мешовито - 
куглање; мушкарци: мали фудбал, стони 
тенис, шах, ножни тенис и тенис. Игре су 
се одвијале по следећем програму: време 
од 8:30 до 9 часова било је резервисано 
за долазак екипа, од 9 до 9:15 игре су све-
чано отворене, а од 9:30 до 13:30 текла 
су такмичења по спортским дисципли-
нама. Време од 14 до 17 часова било је 
резервисано за доделу признања и зајед-
нички ручак за све такмичаре. 

Према усвојеном систему бодовања, 
првопласирана екипа је добијала три 
бода по дисциплини, другопласирана 

два бода, а трећепласирана један бод. За 
разлику од прошлих сусрета када је EDF 
Demasz заузео прво место, ове године је 
Електровојводина била супериорна, па 
је и заузела прво место са 21 бодом, дру-
го место је припало екипи EDF Demasz 
са 13 бодова, а треће место Electrica 
Banat, са такође 13 бодова. Овако вели-
ку бодовну разлику спортисти Електро-
војводине постигли су захваљући томе 
што су у скоро свим дициплинама зау-
зели прва места, а уколико и нису били 
први, заузимали би друго место. 

В.Ог.

у петак, суботу и недељу, од 25. до 
27. маја, одржано је прво коло Карп 
лиге Електровојводине у пецању 

шарана и амура тежих од 1,5 kg. У одно-
су на прошлу годину, када су карп такми-
чења била појединачна, од ове године се 
пеца Карп лига Електровојводине, и план 
је да се одрже укупно три кола годишње. 
На крају сваког кола лиге, у зависности 
од броја пријављених, врши се бодовање 
свих екипа. У организацији Управе, прво 
коло лиге одржано је на спортском језеру 
у Бачком Јарку. 

Окупљање екипа и извлачење такми-
чарских места заказано је за 17 часова, а 
појавило се укупно четрнаест екипа. Ус-
ледило је затим распоређивање и распа-

кивање такмичара, а само такмичење је, 
према плану, почело у 18 часова. Од самог 
почетка такмичења, екипа Управе, која је 
била позиционирана на месту број 9, пре-
узела је вођство и сигурно га држала до 
краја првог кола лиге. 

Такмичење за највећу уловљену рибу 
било је веома занимљиво, јер су се смењи-
вали највећи улови. У почетку је износиo 
14,30 kg, да би ЕД Зрењанин надмашио 
ову тежину за 0,2 kg, што је и било оче-
кивано за највећи улов, али је сат времена 
пре краја такмичења, екипа Управе упе-
цала шарана тешког чак 19,26 kg! 

Занимљиво је било и то што другопла-
сирана екипа ЕД Зрењанин није има-
ла улов 17 сати, али је са само 13 упеца-

них риба престигла екипе које су имале 
18 или 19 упецаних риба, као што је то 
био случај са екипама ЕД Нови Сад и ЕД 
Сремска Митровица, које су добро пеца-
ле али нису имале превише среће са жре-
бом па су пецале на месту број 2, односно 
14.

Након 40 сати, такмичење се завршило 
у недељу, тачно у 10 часова. Непосредно 
по завршетку такмичења, проглашени су 
и победници којима су додељени пехари. 
Судио је лиценцирани судија Саша Пајо-
вић, а све екипе су на сваких шест сати 
добијале рачунарски обрађену листу 
улова. Бачки Јарак се показао као добар 
домаћин, а веома је битно да су све еки-
пе имале улов, што није случај са неким 
водама. Jарак је мала вода са доста рибе, 
а поседује и осветљење које олакшава 
такмичење у ноћним сатима. 

Укупно је упецано 179 риба тежине 
1.133,76 килограма. Прво место освоји-
ла је екипа Управе са упецаних 278,16 kg, 
друго место екипа ЕД Зрењанин са 114,66 
kg, а треће место екипа Погона Шид са 
107,74 kg. 

По новом систему бодовања Карп лиге 
Електровојводине, редослед након првог 
кола је: 1. Управа - 17 бодова, 2. ЕД Зрења-
нин - 15 бодова, 3. Погон Шид - 13 бодова. 

В. Ог.

ОДРЖАНО ПРВО КОЛО КАРП ЛИГЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

ОДРЖАНИ XII МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ ЕЛЕКТОДИСТРИБУТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

укупно упецано 179 риба тежине 1.133,76 килограма. прво место освојила екипа 
управе са упецаних 278,16 kg, друго место ед Зрењанин са 114,26 kg, а треће екипа 
погона Шид са 107,74 kg 

Највећи улов Управе 

Електровојводина убедљиво прва 

lБРОЈ 470   Јун 2012

сп
оРт



Пола века листа „Електровојводина“
 

Kомпанијске новине Електровојводине ове године обележавају пола 
века излажења. Редакција која се труди да све актуелне информације из нашег 
Привредног друштва подели са својим читаоцима, баш на Дан ЕВ почеће са 
обележавањем овог за нас великог јубилеја. 

Прве информације о раду и делатности Електровојводине објављене су 5. 
новембра далеке 1962. године. Све ове године за нама, лист „ЕВ“ се трудио да буде 
актуелан и афирмативан, као и да запосленима понуди правовремену информацију 
о пословању Електровојводине. Новине се могу похвалити континуитетом, као и променом дизајна који је 
пратио савремене тренденције у штампаним медијима. 

Поводом овог значајног јубилеја – пола века излажења настојаћемо да ту годишњицу достојно 
обележимо.    

Редакција „ЕВ“


