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Електровојводина је 26. јуна ове године свечано обележи-
ла 54. годишњицу постојања и успешног рада. Ову годишњи-
цу Електровојводина дочекује са афирмативним пословним 
резултатима постигнутим у 2011. и са јасно и трајно поста-
вљеним позитивним трендовима у 2012. години. У прошлој 
години успешно је 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-
ну укупна планирана улагања од 40 милиона евра. Плани-
рајући 2012. годину а при томе добро препознајући контекст 
друштвеног тренутка и важност постизања високих стандар-
да делатности, Електровојводина је истакла за своје приори-
тете – утемељење апсолутне наплате свих својих потражи-
вања, смањење техничких и нетехничких губитака и борба 
против крађе електричне енергије која причињава огромну 
корпоративну штету.

Све постављене циљеве Електровојводина данас остварује 
успешно, првенствено заједничким напором најширег једин-
ственог тима који чини свих 2.500 запослених, који су у про-
менама које следе препознали да само врхунским сопственим 
радом могу испунити постављене корпоративне захтеве и це-
ловиту заштиту власничког интереса. 

Обележавајући свој рођендан, Електровојводина је пусти-
ла у погон неколико важних електроенергетских објеката: 
трансформаторску станицу 110/35/20 kV „Вршац 1“, ново-
изграђено разводно постројење 20 kV „Пачирски пут“ у Су-
ботици, као и модернизовану и технички унапређену ТС 
„Подбара“ у Новом Саду. Исто тако, пуштен је у практичну 
употребу реконструисани образовни центар Електровојво-
дине на Иришком венцу, пуштена у рад надстрешница за од-
лагање демонтираног материјала и опреме у ЕД „Рума“, отво-
рена реконструисана пословна зграда и нова сала за наплату 
у ЕД „Сомбор“. Такође, тих дана у седиштима свих огранака 
у организацији Електровојводине, више хиљада деце је, на 
креативан начин, представило своју визију енергије будућ-
ности, а запосленима који су непрекидно радили 10, 20 и 30 
година, уручене су јубиларне награде.

Овим успесима, непосредно по обележавању Дана Елек-
тровојводине, придружује се и престижна награда уруче-
на директору Друштва др Тихомиру Симићу, на 26. избору 
најуспешнијих менаџера Југоисточне и Средње Европе за 
2012. годину,  који је 5. јула у Сарајеву организован под по-
кровитељством Европске дирекције за избор Најменаџера. 
Награда директору Симићу додељена је за постигнуте вр-
хунске резултате у пословању, модернизацији и свеукупном 
унапређењу рада у области енергетике и развоју потенцијала 
обновљивих извора енергије. 

М. Шијан

Врхунски резултати  



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНАl4

Актуелну електроенергетску си-
туацију на почетку јула карак-
теришу смањена потрошња 

због мање привредне активности, али 
и тренд раста због повећане употребе 
клима-уређаја — истакнуто је на сед-
ници Управног одбора ЕПС-а, којом је 
председавао др Аца Марковић, а која 
је одржана почетком јула у ХЕ „Ђердап 
2“. 

Како је рекао Миладин Басарић, по-
моћник директора Дирекције ЕПС-а 
за трговину електричном енергијом, 
дневна потрошња електричне енергије 
(без Косова и Метохије) је око 85 ми-
лиона киловат-часова и већа је за око 
шест милиона kWh од билансиране за 
јул. Главни разлог за то је скок средње 
дневне температуре на око 29 степени 
Целзијуса, а што је за око 6,2 степени 
више од 123-годишњег просека за јул.

− Врхови потрошње са вечерњих 
пренети су на поподневне сате, тако да 
је због толике потрошње, у поподнев-
ним сатима ангажована снага од око 
650 мегавата или за око 100 мегавата 
више него у вечерњем периоду. Про-

цењује се да ће производња проточних 
ХЕ, због суше која се наставља, бити за 
око 100 милиона киловат-часова мања 
од биланса, док ће из термоелектрана 
бити на билансу. Садашњи билансни 
минус биће надокнађен са, такође, 100 
милиона kWh из већег рада акумула-
ционих ХЕ – нагласио је Басарић

Послови ремонта и одржавања про-
изводних капацитета одвијају се по 
плану, а један од најважнијих међу 
њима тренутно је испитивање подеша-
вања свих турбинских регулатора.

− У току су три велика ремонта у 
термосектору и треба да се заврше до 
краја октобра или почетка новембра – 
истакао је Зоран Божовић, помоћник 
директора Дирекције ЕПС-а за произ-
водњу електричне енергије. – Важни 
послови су замена млинова на блоку 
ТЕНТ А5, постављање нових електро-
филтера и увођење новог система упра-
вљања у ТЕНТ Б1, са повећањем сна-
ге блока за око 10 одсто, као и замена 
делова цевног система у ТЕ Костолац 
Б2. До знатног кашњења, међутим, до-
шло је у радовима на ревитализацији 

четвртог агрегата у ХЕ „Ђердап 1“. По-
сле преговора са руским партнером, 
креће се у интензивирање послова да 
би се ревитализација агрегата заврши-
ла до краја године. Оштећени транс-
форматор за трећи агрегат ХЕ „Бајина 
Башта“ враћен је у фабрику и о њего-
вој судбини одлуку ће донети извођач 
радова фирма „Андриц хидро“. Док он 
не стигне, уместо њега биће уграђен 
стари трансформатор, али са њим неће 
моћи да буде испитано повећање снаге 
агрегата. 

Милан Јаковљевић, помоћник ди-
ректора Дирекције ЕПС-а за произ-
водњу електричне енергије, рекао је и 
да су добро урађени ремонти угљених 
система и постројења за прераду угља, 
као и да је било неколико продужених 
ремонта. Што се тиче стања у дистри-
буцијама, Радован Станић, помоћник 
директора Дирекције ЕПС-а за дист-
рибуцију, напоменуо је да је забележен 
већи број кварова, дуже време трајања 
прекида и да је више купаца остајало 
без електричне енергије. 

Приредила: М. П.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЕПС-А 
и
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Са седнице УО ЕПС-а

Због високих јулских температура, дневна потрошња електричне енергије (без 
Косова и Метохије) била и око 85 милиона киловат-часова - већа за око шест милиона 
kWh од билансиране потрошње за јул

Врхови потрошње у 
поподневним сатима
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На 26. избору најуспешнијих ме-
наџера Југоисточне и Средње 
Европе за 2012. годину, који је 

5. јула у Сарајеву организован под по-
кровитељством Европске дирекције за 
избор Најменаџера, уручене су награ-
де и признања најистакнутијим поје-
динцима и компанијама. За политичку 
ангажованост у процесу европских 
интеграција и успешност за стварање 

афирмативног амбијента за привред-
ни и економски развој, за Најличност 
године проглашен је председник Црне 

Горе Филип Вујановић. Тони Мегле, 
председник и власник концерна „Ме-
гле“ из Немачке, добитник је признања 
за Најкомпанију, због постигнутих ре-
зултата у инвестиционим улагањима и 
успешно реализованим пројектима у 
региону, док је награда за Најменаџе-
ра додељена директору Привредног 
друштва „Електровојводина“ др Тихо-
миру Симићу, због постигнутих врхун-
ских резултата у пословању, модерни-
зацији и свеукупном унапређењу рада 
у области енергетике и развоју потен-
цијала обновљивих извора енергије. 
Др Тихомиру Симићу награду је уру-
чио министар спољне трговине и еко-
номских односа Босне и Херцеговине  
Мирко Шаровић, а честиткама се при-
дружио и председник Црне Горе Фи-
лип Вујановић и високи представник за 
Босну и Херцеговину Валентин Инцко. 

− Добијање овог високог при-
знања представља потврду квали-

тета стила управљања са којим је 
Електровојводина у 2011. постигла 
високе пословне циљеве, као и ве-
рификацију успешног тимског рада 
на свим нивоима руковођења. Да-
нас је Електровојводина са 2.500 за-
послених најпотентнија компанија 
електроенергетског сектора у Југо-
источној и Средњој Европи, а ја као 
директор са свим својим запосле-
нима и менаџментом делим понос 
и осећам велику људску срећу због 
препознатљивости резултата које 
смо постигли – истакао је лауреат – 
носилац звања Најменаџер 2012. за 
Југоисточну и Средњу Европу др Ти-
хомир Симић.   

За доделу престижне награде 
„Најменаџер“ и „Најкомпанија“ у 
2012. години из двадесетак држава 
Европе, било је номиновано више од 
1.900 менаџера и компанија из раз-
личитих области и категорија биз-
ниса. Поред лауреата, церемонији је 
присуствовао и велики број држав-
них званичника и високих личности 
из друштвеног и јавног живота, као 
и дипломата и представника међу-
народних мисија из региона Југоис-
точне и Средње Европе. За посебно 
постигнуте резултате награде су до-
дељене и компанијама „Плантаже 
13. јули“ из Црне Горе, „БХ телеком“ 
из Босне и Херцеговине и међуна-
родном грађевинском конзорцијуму 
„ФЕНИX“ из Словеније.

М. П.

У САРАЈЕВУ ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ ЛИЧНОСТИМА И КОМПАНИЈАМА РЕГИОНА

Номиновано више од 1.900 менаџера и компанија из различитих области и категорија 
бизниса

Др Тихомир Симић - Најменаџер 
2012. Југоисточне и Средње Европе
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Високи представник за Босну и Херце-
говину Валентин Инцко честита др 
Тихомиру Симићу 

Др Тихомиру Симићу награду уручује министар спољне трговине и економских од-
носа Босне и Херцеговине Мирко Шаровић

Председник Црне Горе Филип Вујановић 
честита др Тихомиру Симићу
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Европски комесар за енергетику 
и члан Европске комисије Гин-
тер Отингер честитао је Електро-

војводини постизање афирмативних 
пословних резултата у протеклој 2011. и 
у текућој 2012. години. На почетку све-

чаности прославе Дана ЕВ која је орга-
низована на Петроварадинској тврђави 
његову личну поруку директору Елек-
тровојводине др Тихомиру Симићу и 
свим запосленима пренео је и у писаном 
облику уручио извршни директор Ев-

ропског економског института из Бри-
села Драгомир Јанковић, који је у своје и 
у име ове угледне институције пожелео 
наставак успешног рада и даљу лидерску 
позицију у Србији и региону.

М. П.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ЧЕСТИТКА ИЗ ЕВРОПЕ

6l

Електровојводини на постигнутим врхунским резултатима и лидерству у региону 
честитао гинтер Отингер

Електровојводина препозната 
као лидер



Пуштањем у погон трансформаторс-
ке станице 110/35/20 kV „Вршац 
1“ баш на дан када је пре 54 године 

основана Електровојводина, а ком су при-
суствовали представници привредног и 
политичког живота вршачке регије и нај-
виши менаџмент Електровојводине, у том 
делу Вршца и Баната обезбеђује се поузда-
није и квалитетније снабдевање електрич-

ном енергијом постојећих купаца, од којих 
су најзначајнији Хемофарм и Технолошки 
парк, а створени су и услови за потенцијал-
не инвеститоре и ширење привреде. Реали-
зација овако значајног подухвата је корак ка 
унификацији градске мреже на јединствен 
напонски ниво од 20 kV и укидање тран-
сформације 110/35 kV. 

− У делу свог оперативног деловања и 
рада, Електровојводина представља на те-
риторији АП Војводине континуирано 
највећег појединачног инвеститора што, 
поред непосредног бенефита за грађане и 
привреду покрајине, значи и запошљавање 
великог броја професионалаца и специја-
лизоване радне снаге најразличитијих стру-
ка на инвестиционим пројектима и одржа-
вању. Подизање и стављање у функцију 
нове трансформаторске станице 110/35/20 
kV „Вршац 1“, баш на данашњи дан када 
обележавамо 54 године успешног рада и по-
словања, за Вршац и овај део Баната пред-
ставља почетак новог развојног циклуса и 
унапређења електроенергетске мреже којом 

ће се битно побољшати поузданост и ква-
литет снабдевања електричном енергијом 
домаћинстава и привреде, и дати нови под-
стицај даљем развоју индустријских по-
тенцијала ове регије. Овај пројекат вредан 
готово два милиона евра са пратећом ин-
фраструктуром Банату и Војводини, након 
више од пет година, омогућава наставак и 
ширење капацитета оваквих трафостаница 

које су кључне за живот грађана и рад при-
вреде – изјавио је директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић. 

Председник општине Вршац Чедомир 
Живковић захвалио се Електровојводини 
на инвестицији која ствара услове за еко-
номски развој Вршца и подиже сигурност 
и стабилност у снабдевању електричном 
енергијом. 

− Да би Хемофарм, који је и темељ развоја 
вршачке привреде, али и остали привредни 
субјекти имали могућност за даљи развој 
потребна је инфраструктура. Када гово-
римо о електроенергетској инфраструкту-
ри, Електровојводина је створила услове за 
даљи развој Хемофарма, али и за изградњу 
још једног технолошког парка. Лепо је што 
је баш на данашњи дан Електровојводина 
одлучила да поклони један овакав објекат и 
обележи своју годишњицу са грађанима Вр-
шца – рекао је председник општине Вршац. 

Изградња трафостанице 110/20 kV 
„Вршац 1“ планирана је на локацији 
постојеће трансформаторске станице 

110/35 kV „Вршац 1“. За време њене из-
градње, отежавајућа околност је била то 
што је постојећа трафостаница 110/35 kV 
морала бити у функцији и у континуитету 
снабдевати електричном енергијом при-
падајући конзум. У исто време, није смела 
бити прекинута тзв. Јужнобанатска петља 
110 kV далековода којом се снабдева цео 
јужни Банат. Овај проблем је успешно ре-

шен изградњом привремене везе на 110 
kV напонском нивоу за снабдевање елек-
тричном енергијом јужног Баната и фаз-
ном изградњом новог 110 kV постројења 
на месту постојећег из 1967. године. Нова 
ТС 110/35/20 kV „Вршац 1“ је укључена у 
јединствен систем даљинског управљања 
и надзора Електровојводине. 

У објекат је уграђена најсавременија 
енергетска опрема светски признатих 
произвођача (Сименс – Немачка, Пфиф-
нер – Швајцарска, АБС Минел трансфор-
матори – Србија, Институт „Михајло Пу-
пин“ – Србија). 

Све електромонтажне радове извео 
је домаћи извођач „Енерготехника Јуж-
на Бачка“ из Новог Сада, док су пројек-
товање, технички надзор, завршно 
испитивање и подешавање опреме ре-
ализовали сопствени кадровима Елек-
тровојводине. Инвестициона вредност 
уграђене опреме и изведених радова је 
200 милиона динара.

А. Ј. Р. 
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА ДАН СВОГ ОСНИВАЊА ПОКЛОНИЛА ВРШЦУ ВАЖАН ОБЈЕКАТ

Трансформаторска станица 110/35/20 kV „вршац 1“ - предуслов за даљи развој 
вршачке регије

Стратешка трафостаница подршка 
развоју Вршца и Баната
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Свечано отварање ТС „Вршац 1“
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У циљу обучавања запослених у 
Електровојводини електроструке 
из области безбедности и заштите 

здравља на раду, као и правилног начина 
рада на електроенергетским објектима 
27. јуна  отворен је реконструисани об-
разовни центар Електровојводине НОР-
ЦЕВ. Jедан од приоритетних циљева 
менаџмента Електровојводине је мак-
симална безбедност свих лица у радном 
окружењу и континуиран рад на поди-
зању нивоа безбедности. 

Побољшањем услова и подизањем 
нивоа знања из области безбедности и 
заштите на раду стављен је акценат на 
практични део обуке. У оквиру целокуп-
ног пројекта измењен је План извођења 
обуке и усаглашен са новим објектима у 
којима ће се она изводити. 

— Брига о људима, побољшање ус-
лова за рад и заштите њиховог здра-
вља и живота основни је задатак ру-
ководилаца и менаџера свих нивоа. 
Истовремено, ниједан пословни и 
професионални успех не може бити 
признат као потпун, ако иза њега стоји 
и најмања повреда наших запослених. 
Једино успешно спречавање повреда 
на раду запослених, свакодневно из-
ложених ризику, верификује и спо-
собност руководилаца, али и читавог 

система да оправда своје постојање и 
рад – истакао је након свечаног отва-
рања реновираног центра за обуке ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић.

Уз уважавање свих безбедносних 
норми за обављање обуке запосле-

них, израђен је модел надземне мре-
же са свим елементима правих во-
дова и уређен простор на полигону 
који укључује модел средњонапон-
ских и нисконапонских мрежа са 
свим карактеристичним стубовима 
који постоје у Електровојводини. У 
потпуности је реконструисан бунга-
лов објекта, који је постао припремна 
учионица за теоретску наставу за обу-
ку на надземним водовима. Изграђе-
на је и савремена трансформаторска 
станица са свим елементима реалне 
трафостанице, која обухвата транс-
форматор, средњонапонски и ниско-
напонски блок. Помоћна просторија 
до топлане објекта је реконструисана 
и претворена у учионицу за извођење 
практичне наставе. 

Осавремењен је и део обуке из обла-
сти заштите од пожара тако што је на-
бављен савремени симулатор гашења 
пожара, а обезбеђена је и неопходна 
опрема за гашење пожара.

М. П.

БРИГА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ О ЗАШТИТИ ЗАПОСЛЕНИх
Б
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У реновираном Наставно-образовном и рекреативном центру НОРЦЕв обукe из 
области безбедности и заштите на раду изводиће се по највишим стандардима у 
области електроенергетске делатности

Едукацијом до 
безбедности на раду

Са отварања реконструисаног центра за обуку из безбедности и заштите на раду
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Поводом обележавања 54. године 
рада и пословања ПД „Електро-
војводина“, недаво је, на при-

годној свечаности у ЕД „Сомбор“, и 
званично дата на употребу реконстру-
исана пословна зграда. На свечаности 
је, у име директора „Електровојводине“ 
др Тихомира Симића, говорио дирек-
тор Дирекције за планирање и инвести-
ције у Управи Друштва мр Ненад Стан-

ковић, а такође и директор сомборског 
Огранка мр Зоран Симендић.

Реконструкција је урађена, како се 
чуло, због тога што раније наплатно ме-
сто није задовољавало савремене захте-
ве купаца. Наиме, није постојао шалтер 
за лица са посебним потребама, нити 
просторија за пријем странака, а кан-
целарија поред шалтер-сале је била не-
функционална. Да би се подигао ниво 
енергетске ефикасности објекта, било 
је потребно и да се замене стари прозо-
ри у згради. 

Поред низа завршених објеката у про-
теклом периоду, окончана реконструк-
ција информатичке и шалтер-сале, при-
падајућих кацеларија у приземљу, као и 
комплетирање система противпожарне 
заштите – највећа су и најзначајнија фи-
нансијска улагања (око 30 милиона ди-
нара), када је реч о овом Огранку. Радо-
ви су завршени крајем прошле године, 
а употребна дозвола добијена је у мају 
ове године. Реконструкција пословне 

зграде обављана је плански, са задат-
ком да задовољи неколико важних кри-
теријума, а да се квалитет услуга, које 
Огранак пружа свим својим купцима, 
подигне на виши ниво. 

Значајно је и то што купци више 
неће морати да траже одређене канце-
ларије у пословној згради, већ ће за-
послени у ЕД „Сомбор“ долазити до 
купаца, у пријемну канцеларији. По-
ред тога, купац током боравка у шал-
тер-сали, од сада има могућност да 
се на видео-биму информише о раду 
Огранка и о текућим активностима у 
вези с купцима. Направљен је и нови 
распоред и реновиране су канцеларије 
у информатичкој сали. Инвестиција 
је успешно реализована захваљујући 
агилном, тимском раду запослених у 
Огранку, а извођач радова „Сомборе-
лектро“ допринео је да се посао обави 
квалитетно и на задовољство инвес-
титора. 

М. Ч.
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У ЕД „СОМБОР“ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА РЕКОНСТРУИСАНА ПОСЛОВНА ЗГРАДА 

Реконструкција је урађена јер раније наплатно место није задовољавало савремене 
захтеве купаца

За потпуно задовољство свих 
својих купаца

l Домаћинско пословање

Улагањем у изградњу надстрешнице за одлагање демонтираног материјала и опреме 
у ЕД „Рума“ од око пет милиона динара, овај огранак Електровојводине је уложиo 
у безбедност и сигурност те врсте материјала. Надстрешница је димензија 30х4,5 
метара и висине 5,5 метара, а позиционирана је тако да до ње постоји приступна 
саобраћајница. 

У оквиру објекта постоји посебно ограђени простор са јамом за сакупљање течности, 
намењен еколошки безбедном прању енергетских трансформатора. Преостали део 
надстрешнице намењен је за привремено прикупљање, разврставање и одлагање 
демонтираног материјала и опреме, као и за одлагање готових производа из 
браварске радионице. Атмосферска вода са надстрешнице посебним каналом се 
одводи у бунар. Подлога надстрешнице је израђена од армираног бетона тако да 
омогућује приступ и теретних возила. Изграђена је и електроенергетска инсталација                
са довољним бројем прикључница и расветних тела за унутрашње и спољашње 
осветљење. 

– С обзиром на то да је Електровојводина испоручилац најчистије енергије, овом 
инвестицијом дајемо допринос укупном унапређењу заштите нашег рада, али и заштите животне средине – изјавио је поводом 
отварања овог објекта директор ЕД „Рума“ Живан Равић.

Директор Дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар истакао је да полазећи од Закона о заштити животне средине 
и у складу са захтевима ISO стандарда 14001 о животној средини, отварајући овакав објекат, као друштвено одговорна 
компанија, на овај начин улажемо додатне напоре за унапређење заштите животне средине.

М. Ш.

Директори Равић и Пушкар на свеча-
ности у ЕД „Рума“

Директори Симендић и Станковић на 
свечаности у ЕД „Сомбор“
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У НОВОМ САДУ ПУШТЕНА У РАД  МОДЕРНИЗОВАНА ТС „ПОДБАРА“

Модернизована и технички 
унапређена ТС „Подбара“ код 
Кванташке пијаце у Новом 

Саду, која електричном енергијом снаб-
дева око 15.000 домаћинстава, свечано 
је недавно пуштена у рад. О овом инвес-
тиционом улагању, које је уприличено 
поводом 54. годишњице Дана ЕВ, у име 
директора „Електровојводине“ др Тихо-
мира Симића говорио је мр Никола Но-
ваковић, директор извршне функције за 
технички систем у пословодству Упра-
ве Друштва, и директор ЕД „Нови Сад“ 
Мирко Мајсторовић. Пресецањем врп-
це, пред присутним гостима: предста-

вницима Града Новог Сада, пословним 
партнерима, пред неколико надлежних  
директора Управе и руководиоцима 
огранка, медија и запослених, ова тра-
фостаница је и званично пуштена у рад.  

− Имајући у виду значај купаца који 
се снабдевају електричном енергијом из 
ове трансформаторске станице предузе-
те су значајне инвестиционе активности 
на замени дотрајале механичке заштит-
не опреме и увођењу система даљинског 
управљања. Реконструкција ове тра-

фостанице је веома важна за овај део 
града, посебно за Новосадску топлану 
и Водовод и канализацију – истакао је 
Мајсторовић.

Трансформаторска станица (ТС 35/10 
kV) „Подбара“ је лоцирана поред Дуна-
ва, уз Кванташку пијацу и ГРС Топлана. 
У погону је од 1975. године и од тада до 
данашњих дана, осим редовног одржа-
вања, у њој није обављана никаква ре-
конструкција уграђене опреме. 

Ова ТС се електричном енергијом 
снабдева путем четири напојна 35 kV 
кабла из ТС 110/35 kV „Нови Сад 4“ 
и има могућност резервирања напо-

на за ТС 35/10 kV „Лиман“ и обрну-
то. Инсталисана снага ове ТС је 4x8 
MVA, док је максимална снага 20 MVA. 
Електричном енергијом снабдева куп-
це који су лоцирани у деловима Новог 
Сада: Подбара и Роткварија, као и у на-
сељу Шангај, а снабдева и индустрију 
јужно од канала ДТД, према реци Ду-
нав. Од важнијих купаца снабдева још: 
део Рафинерије, Топлану „Исток“, ГРС 
Топлана, Данубиус, Млинпек, Луку 
Нови Сад, глави колектор за канализа-

цију, Пословно-тржни центар „Темпо“ 
и друге.

Како је истакнуто, имајући у виду зна-
чај купаца који се снабдевају електрич-
ном енергијом из ове ТС и стање уграђе-
не заштитне опреме у њој, као и потребу 
за даљинским надзором и управљањем, 
током 2011. и 2012. године предузете су 
значајне инвестиционе активности на 
замени дотрајале механичке заштитне 
опреме и увођењу система даљинског 
управљања у ТС „Подбара“.

За ову инвестицију је утрошено око 
40 милиона динара. Уграђени су најса-
временији Сименсови микропроцесор-

ски релеји и опрема за систем даљинског 
управљања Института „Михајло Пу-
пин“. Радове је веома квалитетно извела 
„Енерготехника Јужна Бачка“. 

Поред осавремењавања ове ТС, купци 
су добили већу поузданост у снабдевању 
и смањено време за успостављање ре-
довног напајања, као и већу поузданост 
снабдевања електричном енергијом два 
веома значајна објекта Топлане „Нови 
Сад“ (ГРС Топлана и Топлана „Исток“).

М. Ч.

За ову инвестицију утрошено око 40 милиона динара – рекао на свечаности директор 
Огранка ЕД „Нови Сад“ Мирко Мајсторовић

Уведен систем даљинског 
управљања

l

Домаћини, гости и пословни партнери обилазе модернизовану ТС „Подбара“ у Новом Саду



У редовном уклопном стању из РП 
„Пачирски пут“, које је крајем јуна 
пуштено у рад, електричном енер-

гијом се снабдевају купци јужног дела 
Града Суботица,  као и  купци на ком-
плексу Привредне зоне „Мали Бајмок“. 
Важни купци електричне енергије на 
комплексу Привредне зоне  „Мали Бај-
мок“ су: „Сименс“ са одобреном снагом 
од 2,5MW, „Норма група“ са одобреном 
снагом од 1,5MW, „Континентал“ са одо-
бреном снагом од 1,5MW и „Слободна 
зона“ са одобреном снагом од 0,58MW. У 
скоријој будућности на комплексу При-
вредне зоне „Мали Бајмок“ очекују се 
нови купци електричне енергије – „Сва-
ровски“ са максимално ангажованом 
снагом од 2MW и „Калцедонија“ са мак-
симално ангажованом снагом од 3MW.

Разводно постројење је лоцирано тако 
да се у њему сучељавају 20kV кабловски 
водови из три трафостанице 110/20 kV/
kV (110/20 kV/kV, Суботица 1-А, 110/20 
kV/kV Суботица-2 и 110/20 kV/kV Субо-
тица-4). Својим положајем  РП „Пачир-
ски пут“ омогућава већу поузданост у 

снабдевању електричном енергијом како 
постојећих, тако и будућих купаца елек-
тричне енергије, као и међусобно резер-
висање горе наведених ТС 110/20kV/kV. 

− Ово је врло важна инвестиција 
енергетске инфраструктуре пошто је 
то битан предуслов за изградњу индус-
тријске зоне, а то значи и укупни развој 
Града Суботице, а тиме и бољи живот 
њених грађана. Електровојводина као 
друштвено одговорна компанија ове го-
дине планира да уложи око милијарду 
и 850 милиона динара за инвестиције, 
које се, пре свега, огледају у изградњи 
трафостаница 110/20 kV, увођењу да-
љинског управљања, отварању Контакт 
центра, управљање системом на бази 
Smart grid концепта и у укупној модер-
низацији електроенергетских објеката 
− истакао је на отварању разводног по-
стројења мр Ненад Станковић, директор 
Дирекције за планирање и инвестиције 
Управе Друштва.

Електровојводина је улагањем више 
од 14 милиона динара изградила овај 
важан енергетски објекат који је оп-

ремљен најсавременијом енергетском 
опремом реномираног светског про-
извођача „Сименс“. Тиме је она помо-
гла развоју Града Суботице и његових 
привредних потенцијала. 

− У току прошле године у инвести-
ционе активности уложено је више од 
130 милиона динара, од чега је највећи 
проценат уложених средстава ЕД „Су-
ботица“ искористила за опремање ин-
дустријских зона, чиме смо помогли 
развоју града и отварању нових рад-
них места. Наставићемо овим темпом, 
јер је наша визија јасна: желимо да бу-
демо лидер у снабдевању електричном 
енергијом у читавом региону – нагла-
сио је Душко Петровић, извршни ди-
ректор за пословни систем ЕД „Субо-
тица“.

Отварању новоизграђеног разводног 
постројења присуствовали су предста-
вници „Сименса“, представници из-
вођача радова грађевинског предузећа 
„Јаворник“ из Суботице, као и пред-
ставници месне заједнице.

М. Ш.

11 

Поводом обележавања свог 54. рођендана, Електровојводина је крајем јуна, свечано пуститла 
у рад новоизграђено разводно постројење (РП) „Пачирски пут“, у огранку ЕД „Суботица“. 
вредност постројења је око 14 милиона динара

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПУСТИЛА У РАД НОВОИЗГРАЂЕНО РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ

Предуслов за развој привреде
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Пуштено у рад новоизграђено разводно постројење
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Након емитовања корпоративног 
филма о пословању и раду Елек-
тровојводине и уз видно истак-

нут корпоративни плакат са промотив-
ном поруком „54 године нераскидивог 
партнерства са грађанима и привредом 
Војводине - ваш поуздани испоручилац 
најчистије енергије“ и уживо одсви-
раних, подстицајних тонова гитаре и 
клавијатура, говорећи после поздрав-
них речи и честитки Миодрага Јовина, 
главног повереника Синдикалне ор-
ганизације Управе, директор Друштва 
др Тихомир Симић рекао је да је задо-
вољан што ове године запосленима, 
који су дошли да заједнички обележе 
Дан Електровојводине, може да каже 
да је Електровојводина у протеклој го-
дини остварила позитиван пословни 
резултат, а који представља, пре свега, 
успех свих запослених. 

− Сада, када се налазим међу они-
ма који су били подршка у постизању 
таквог резултата могу да кажем да 
осећам сасвим другу атмосферу у це-
лом колективу, па и у сваком од вас 
појединачно, почев од Управе па до 
сваког организационог дела. Та про-
мена свести и односа према сопстве-
ној позицији, према тимском раду и 
нечега што подразумева заједнички 
интерес и препознавање сопствене 
мисије, као дела мисије Привредног 
друштва у којем остварујемо наша 
егзистенцијална и животна питања, 

требало би да буде основа за надо-
градњу нечега што ће значити боље 
и богатије сутра - истакао је др Тихо-
мир Симић непосредно пре него што 
је уручио награде запосленима за 10, 
20 и 30 година непрекидног рада.

У складу са чланом 49. Колекти-
вног уговора за ПД „Електровојво-

дина“, свим запосленима који су у 
ЈП ЕПС, односно његовим зависним 
привредним друштвима и њиховим 
претходницима радили деценију, две 
или три – уручене су јубиларне на-
граде. 

Јубиларне награде за 30 година не-
прекидног рада у Управи добили су: 
Штефан Добродел, Миле Козомара, 
Милован Малетин, Љиљана Ждеро, 
Љиљана Ерхартич, Гордана Мема-
ровић, Агата Петровић, Мара Мар-
кановић, Олга Огризовић и Милка 
Лагод. 

Награде за 20 година непрекид-
ног рада добили су: Горан Недић, 
Емил Коларов, Мирко Шијан, Ми-
лан Радујков, Драгиша Лековић, Ди-
митрије Радуловић, Дарко Квашчев, 
Саша Месак, Снежана Ђурић, Рад-
мила Кисић, Снежана Нота, Деана 
Мохан Ризвић, Горица Гарић, Татјана 
Ђорђевић и Драгана Жилник.

Награде за 10 година непрекидног 
рада добили су: Мирослав Радоса-
вљев и Драгутин Поповић.

М. Ш.

ЗАПОСЛЕНИ У УПРАВИ ОБЕЛЕЖИЛИ 54 ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА И ПОСЛОВАЊА 
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Поводом Дана Ев, запосленима који су радили деценију, две и три свечано уручене 
јубиларне награде

Пословни успех – добра атмосфера

Обележавање Дана ЕВ са запосленима

Запослени на прослави
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Настављајући прошлогодишњу 
традицију и проширујући је ове 
године и на све огранке а пово-

дом обележавања 54. рођендана, Елек-
тровојводина и деца Новог Сада, Сом-
бора, Суботице, Зрењанина, Панчева, 

Руме и Сремске Митровице, 23. јуна 
су на трговима својих градова, као и 
на централном новосадском градском 
тргу - на Тргу слободе, заједнички пред-
ставили своју визију енергије будућ-
ности.

Централна свечаност у којој су уче-
ствовали најмлађи Новосађани и уче-
ници основних школа, и сва деца која 
су била на Тргу слободе - њих више од 
стотину, заједно са својим родитељима, 
наставницима и представницима Елек-
тровојводине цртали су и украшавали 
штедљиве сијалице и свијим малим и 
вештим рукама правили од колаж-па-
пира електране које се покрећу обно-
вљивим изворима енергије. Тога дана, 
Трг слободе био је украшен  ветрења-
чама, воденицама и соларним панели-
ма. Све заједно била је то највећа енер-
гетска изложба коју су направили мали 
уметници. 

− Један од најафирмативнијих аспе-
ката унапређења општедруштвеног од-

носа према електричној енергији спро-
води Електровојводина васпитавањем 
младих генерација у припреми за њи-
хово прихватање стандарда енергетске 
ефикасности и рационалној потрошњи 
електричне енергије према европским 

и светским стандардима. Зато и данас, 
када обележавамо 54 године успешног 
рада, Електровојводина на целој тери-
торији покрајине у великом хепенингу, 
који одржавамо са нашим најмлађима, 
имамо жељу да истакнемо да њихо-
ва будућност и будућност генерација 
које долазе умногоме зависе од њихо-
ве спремности и способности да елек-
тричну енергију и њену благотворност, 
као најплеменитије и најчистије енер-
гије трајно прихвате као услов за даљи 
перспективни развој наше Војводине 
и Србије – рекао је директор Електро-
војводине др Тихомир Симић обишав-
ши младе уметнике на Тргу слободе у 
Новом Саду.

После 11 сати, центар Новог Сада 
преплавили су плави и бели весели ба-
лони, заједно са великим цепелин ба-
лоном који је био подигнут изнад цен-
тралног дела платоа. Балони и флајери 
са промоцијом нове интернет презен-
тације Електровојводине промотерке 

су на ролерима делиле деци - нашим бу-
дућим купцима, као и свим заитересо-
ваним пролазницима. Најкреативнији, 
најупорнији и највреднији млади умет-
ници, након свог виђења како треба да 
изгледа енергија будућности, награђе-
ни су штедљивом сијалицом и наград-
ним купоном за оброк у Мекдоналдсу. 
Истовремено, аниматори су се уз адеква-
тну музику са разгласа играли са децом 
која су завршила своје радове, тако да 
ни игре и такмичења није недостајало, 
а све „дисциплине“ које су осмислили 
аниматори биле су такође инспирисане 
обновљивим изворима енергије и очу-
вањем човекове околине.

Ово је био допринос Електровојво-
дине, поводом њеног рођендана, еду-
кацији најмлађих како бити енергетски 
ефикаснији и како организовати срећ-
нији, бољи и богатији живот коме стре-
мимо. 

Најлепши радови на штедљивим 
сијалицама могу се видети на излож-
би која је постављена на наплатном 
месту Електродистрибуције Нови Сад 
где дела наших малих уметника опле-
мењују тај простор.

В.Ог.

ПРОСЛАВА 54. РОЂЕНДАНА НА ТРГОВИМА СВИх СЕДАМ ОГРАНАКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

више од стотину деце, заједно са својим родитељима, наставницима и 
представницима Електровојводине цртали су и украшавали штедљиве сијалице и 
својим малим и вештим рукама правили од колаж-папира електране које се покрећу 
обновљивим изворима енергије

Дружење са најмлађима за 
енергију будућности

Д
а
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Учесници перформанса „Енергија будућности“

Вредне ручице осликавају сијалицу
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Свечаности су присуствова-
ли председник Скупштине АП 
Војводине Иштван Пастор, а 

присутне госте су поздравили и де-
кан Факултета техничких наука Ново-
садског универзитета проф. др Илија 
Ћосић, заменик директора Агенције 
за енергетску ефикасност Републике 
Србије мр Бојан Ковачић, директор за 
стратешко планирање и инжењеринг 
у дистрибуцији у Дирекцији за стра-
тегију и инвестиције ЕПС-а Мирослав 
Лутовац, као и потпредседник Мото-
роле Рон Ландберг.

Председник Скупштине АП Војво-
дине Иштван Пастор је честитајући 
54. годишњицу рекао да је заједнич-
ко што нас све у овом тренутку по-
везује  амбиција да регион у ком жи-
вимо буде успешан. Он може бити 
успешан, каже председник Скупшти-
не, ако постоје предуслови, а то је пре 
свега инфраструктурна мрежа, чији 
је један од најважнијих делова управо 
мрежа Електровојводине која је при-
сутна свуда. Осим тога, свима је јасно, 
каже он, да Електровојводину и ЕПС 

очекују предструктуралне промене, 
а покрајина је животно заинтересо-
вана да учествује у тим разговорима, 
како би трајно био обезбеђен интерес 
грађана и привреде и како би се раз-
вијали услови за даљи напредак.

У име Електропривреде Србије гос-
те је поздравио Мирослав Лутовац, 
директор за стратешко планирање и 
инжењеринг у дистрибуцији у Дирек-
цији за стратегију и инвестиције, који 
је Електровојводини доделио епитете 
искуства. Он је нагласио да Електро-
војводина у овом тренутку представља 
најквалитетнији део ЕПС-а, што сва-
ким даном потврђују њени резултати. 

Декан Факултета техничких наука 
Новосадског универзитета проф. др 
Илија Ћосић, афирмишући резулта-
те пословања Електровојводине, ре-
као је да је и Факултет техничких на-
ука делимично допринео позитивним 
резултатима учешћем у заједничким 
пројектима, који су за обе институције 
афирмативни, посебно наглашавајући 
пројекте из области зелене енергије и 
енергетске ефикасности. Он је рекао да 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛА 54 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА И УСПЕШНОГ РАДА

l

У присуству најеминентнијих званица из привредног, политичког и културног живота Србије и 
војводине, Електровојводина је на Петроварадинској тврђави, симболу Новог Сада, обележила 54. 
годишњицу постојања и успешног рада

Афирмација успеха 2.500 запослених
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се нада да ће ова сарадња бити наста-
вљена на најбољи начин, јер су наука и 
пракса управо оно што су видљиви ре-
зултати у сарадњи Електровојводине и 
Факултета техничких наука. 

− Заједнички пројекти Електро-
војводине и Агенције у нашој са-
радњи, која траје нешто више од пола 
године, дају прве резултате у еду-
кацији и енергетској ефикасности. 
Ипак, ефекти те сарадње су дугороч-
ни и прави смисао наше одличне са-
радње тек ће бити видљиви - рекао је 
заменик директора Агенције за енер-
гетску ефикасност Републике Србије 
мр Бојан Ковачић. 

− Привредно друштво „Електро-
војводина“ своју 54. годишњицу 
постојања дочекује са афирмативним 
пословним резултатима постигнутим 
у 2011. години и са јасно и трајно по-
стављеним позитивним трендовима у 
2012. који нас доводе до могућности 
реализације постигнутих циљева. Ус-
пех Електровојводине, као пројекто-
ваног лидера у дистрибутивној делат-
ности у региону Југоисточне Европе 

не представља само опредељење ме-
наџмента Друштва, већ је то импера-
тив којим нас обавезује расположиви 
развојни потенцијал АП Војводине. 
Борба за подизање економије и при-
вреде на ниво који може да обезбеди 
излазак из економске кризе подразу-
мева повећање радне ангажованости 
целокупног становништва на терито-
рији покрајине и партнерство са свим 
одговорним субјектима који могу 
осигурати бољи живот грађана. На тај 
начин је у 2011. години успешно реа-
лизован план улагања у електроене-
регстеку инфраструктуру који је изно-
сио више од 30 милиона евра, а тиме 
су и створени услови да се у 2012. 
години постигне укупан пласман од 
40 милиона евра са још значајнијим 
ефектима – поручио је гостима ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић на централној прослави обеле-
жавања Дана Електровојводине, који 
су својим присуством дали легити-
митет резултатима пословања нашег 
Друштва. 

А. Ј. Р.
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Поводом Дана Електровојводи-
на, 28. јуна, директор Друштва и 
директори огранака донели су, у 

складу са Колективним уговором и од-
говарајућим одлукама, решења о све-
чаној исплати јубиларних награда, за 
укупан рад од 10, 20 и 30 година. Због 
ограниченог новинског простора, пот-
рудили смо се да поразговарамо „реч-
две“, са некима од јубилараца, пре свега, 
у областима које ређе имају прилику да 
буду заступљене у новинама „ЕВ“, а њи-
хова делатност – итекако, веома значај-
но доприноси просперитету Друштва.

Милка Лагод већ 30 година обавља по-
слове самосталног техничара у Одељењу 
пројектовања грађевинских ЕЕО. Та, 
грађевинска „група“ формирана је као 
пратећа делатност, приликом настанка 
Пројектног бироа, а наша колегиница је 
ту, као најмлађа, примљена 1982. 

− У склопу израде техничке доку-
ментације било ког ЕЕО: ЗТС 20kV, ТС 
110/20kV, МБТС, РП 20kV; текуће одр-
жавање погонско-пословних зграда 
огранака ЕД; ТС 35/17/20kV – Одељење 
(у Управи), заједно са Одељењем геоде-
зије, обавља припрему како би остали 
делови могли да наставе рад. Снима се 
ласерским уређајем, дигиталном каме-
ром и, за даљу употребу, подаци уносе 
у компјутер – рекла нам је Милка. Наша 
саговорница, не без поноса, истиче да је 
била сарадник на изради ТК документа-
ције за неке веће објекте, наглашавајући 
да Одељење, на челу са шефом Ласлом 
Рехаком, веома добро, тимски и у складу 
с прописима, ради и сарађује са другим 
пројектантима, настојећи да испоштује 
захтеве инвеститора.

Шевко Мехић (30) је референт Одсе-
ка за економију и трговину ЕЕ у Пого-
ну „Бечеј „ЕД НС“, с којим смо подуже, 
нескривено емотивно евоцирали већи-
ном генерацијска заједничка сећања на 

билећке, фочанске, тузланске, посебно 
сарајевске дане, на својевремени „хаир 
и лепоту“. Када прича о послу, Мехић је 
крајње скроман и сажет: „Током протек-
лих 30 година, овде сам обављао, са за-
довољством, послове које су ми поста-
вили руководиоци, уз добру сарадњу са 
колегама и надређенима. Сматрам да ће 
будући рад ове компаније бити још ус-
пешнији, а један од највећих разлога за 
такву тврдњу је долазак нових, стручних 
менаџера, који је воде“.

Из опширнијег исказа Марине Мир-
ковић (30), која ради као благајница на 
шалтерима „ЕД НС“, између осталог, 
наводимо да оваква радна места захте-
вају пуно одрицања, али и одсуства са 
разних облика дружења колегиница и 
колега (због рада у сменама, суботом и 
празницима); стога је, рецимо, морала 
да напусти и ангажовање у Активу жена 
при Синдикату. Она сматра да су наше 
странке задовољне брзином услуге, али 

не и довољним нивоом пажње. Мисли да 
би, обавезно, најзад, све благајнице мо-
рале да имају обуку из понашања и избе-
гавања конфликата са купцима; да бис-
мо, као угледна кућа, морали да имамо 
још бољу опрему како би наш рад био 
ефикаснији. 

Папишта Силард (10), јубиларац који 
живи у Будисави, електромеханичар је у 
Одељењу за уређаје и опрему Службе за 
одржавање ЕЕО „ЕД НС“. Поносан је и 
презадовољан што ради у овако угледној 
фирми, каже да се сви, са колегама, јако 
добро слажу, раде превасходно ремонт 
дистрибутивних трансформатора, а на те-
рен иду по потреби. Ради пре свега ремонт 
„бухолц“ релеја (аутоматска заштита ТС), 
а лети због енормних врућина на терену су 
до 11 сати, а потом у радионици. „Срећан 
сам што радим у овом окружењу, које бе-
лежи узлазни тренд“, кратко је прокомен-
тарисао Силард. 

М. Ч.

Тимски и мотивисано
„РЕЧ-ДВЕ“ СА  ЈУБИЛАРЦИМА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

l ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ- СЕРВИС ГРАЂАНА И МЕДИЈА

Мирко Шијан (20) је новинар 1 а био је координатор оснивања Центра за односе с 
јавношћу у ЕВ 1992. године и његов први дугогодишњи руководилац. 

− Требало је створити климу, у којој купци електричне енергије постају свесни да 
су део ЕЕС-а и да рационалном потрошњом и редовним измиривањем обавеза 
за испоручену електричну енергију, помажу себи и електродистрибуцији. Преко 
професионалног, стручног и тимског рада ове службе, ЕВ је градила свој визуелни 
идентитет, гајила специфичну корпоративну културу и стварала позитиван имиџ у 
јавности – нагласио је Шијан.

Посебно је важно гајити добре односе с јавним медијима, пошто се у теорији ПР-а сматра 
да компанија која има добре односе с медијима је и успешна компанија. С друге стране, 
преко интерног листа „ЕВ“ (који ове године обележава 50 година излажења) настоји да 
запослене и ширу јавност информише о свим битним питањима рада и пословања фирме. 

Успешно је завршио два семинара из области односа с јавношћу и аутор је два рада 
из ове области. У последње време, поред писања текстова у листу „ЕВ“, системски се 
бави питањима рекламација купаца и председник је Стручног тима за рекламације на 
нивоу Управе Друштва.
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Мирко Шијан Милка Лагод Шефко Мехић Марина Мирковић Папишта Силард



Након израде Плана детаљне регу-
лације, Електровојводина је от-
купила парцелу на којој се гради 

нова трафостаница „Инђија 2“. Набавку 
потребне опреме спровео је ЕПС, корис-
тећи кредите Светске банке за набавку 
крупне опреме, а чији одговорни људи, с 
времена на време, посећују градилишта и 
прате активности и радове.

Пројект менаџер за Југоисточну Евро-
пу Светске банке Салваторе Ривера поло-
вином јула обишао је радове на изградњи 

трафостанице „Инђија 2“ у Инђији. Тим 
поводом, Ривера је констатовао да је за-
довољан урађеним послом, с обзиром на 
то да је пре двадесетак дана када је био у 
обиласку затекао, како каже, знатно мање 
урађеног посла него што је очекивао.

– Пријатно сам изненађен шта сам да-
нас затекао на градилишту „Инђија 2“. 
Иако су високе температуре, посао се 
одвија планираном динамиком и без 
икаквих проблема. По свему судећи, 
пуштање у рад ове трафостанице биће 

како је и планирано на јесен – навео 
је Ривера.

Електровојводина је уговорила гра-
ђевинске и електромонтажне радове, с 
тим да су грађевински радови при крају, а 
електромонтажни се одвијају без застоја 
и поред изузетно високих температу-
ра. Крупна опрема је монтирана, поста-
вљају се кабловски водови и проводници 
за повезивање опреме. Према усвојеном 
плану, пуштање под напон предвиђено 
је у септембру, под условом да ЈП „Елек-
тромреже Србије“ изграде и до почетка 
септембра пусте под напон прикључни 
двоструки далековод 110 kV. До краја го-
дине је планирано прибављање употреб-
не дозволе. Укупна вредност опреме и ра-
дова је око 1,5 милиона евра, с тим да је 
милион евра од кредита Светске банке, 
а са пола милиона учествовала је Елек-
тровојводина. Иначе, ово је трећа фаза 
кредита Светске банке, у којој се поред 
„Инђије 2“, граде нове или реновира још 
девет трафостаница на територији целе 
Србије.  

М. П. 
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Електровојводина је у првој по-
ловини године својим редовним 
и сталним активностима реали-

зовала пребачај планског процента 
наплате за прву половину 2012. го-
дине и тиме остварила најбољи ре-
зултат у дистрибутивној делатности 
у Електропривреди Србије. Овим је 
потврђен тренд побољшања наплате 
који је био евидентан у читавом пе-
риоду прве половине године и који 
износи за период јануар-јун 98,73 
посто, што је значајно боље у одно-
су на исти период 2011. године када 
је износ извршене наплате био 97,66 
посто.

Овогодишњи резултат је утоли-
ко вреднији, јер су електроенергет-
ски услови рада у зимском периоду 
били сложени, уз проглашену ван-

редну ситуацију због веома ниских 
температура у фебруару. У том пери-
оду, након успешног превазилажења 
ванредне ситуације и без значајнијих 
прекида у снабдевању грађана, Елек-
тровојводина је обезбедила енергет-
ску стабилност, а у блиском контакту 
са купцима и применом расположи-
вих решења успела је да постигне 
наплату бољу од прошлогодишње.

Доследном применом закона и 
прописа, Електровојводина је разви-
ла модел рада који показује стабил-
ност успешне и дугорочне наплате, 
чиме су створени услови да се пла-
ниране инвестиције и побољшања 
у одржавања електроенергетске ин-
фраструктуре у Аутономној Покраји-
ни Војводини до краја текуће годи-
не реализују у потпуности. Уз овако 

постигнуте резултате и усвојену по-
словну стратегију, утемељену на из-
вршењу потпуне наплате свих својих 
потраживања, максимизирање сма-
њења техничких и нетехничких гу-
битака и крађе електричне енергије, 
уз модернизацију технологије рада и 
приближавање стандардима памет-
них енергетских мрежа, омогућено 
је да Електровојводина и даље буде 
највећи континуирани инвеститор 
у покрајини и главни ослонац у раз-
воју привреде и унапређењу квалите-
та живота грађана.

Таквим радом и резултатима, Елек-
тровојводина даје свој пуни допринос 
и у постизању заједничких циљева 
дефинисаних годишњим програмом 
пословања Електропривреде Србије.

М. Ш – М. П.

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТРАФОСТАНИЦЕ „ИНЂИЈА 2“

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА НАПЛАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 

Ради се и на високим температурама

Гаранција даљих инвестиција у 
Војводини

Пројект менаџер Светске банке Салваторе Ривера обилази радове на изградњи 
трафостанице „Инђија 2“
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Један од пројеката који ће свака-
ко обележити 2012. годину јесте 
унапређење и функционално проши-

рење постојећег Пилот система даљин-
ског надзора и управљања средњонапон-
ском дистрибутивном мрежом ЕД „Нови 
Сад“ најновијим решењима у области 
паметних мрежа (Smart Grids) кроз реа-
лизацију прве фазе пројекта „Smart City 
Нови Сад“. Постојећи систем даљинског 
надзора и управљања средњонапонском 
дистрибутивном мрежом проширује се 
како увођењем нових електроенергетских 
објеката средњонапонске дистрибутивне 
мреже (ЕЕО СН ДМ) (трансформаторс-
ке станице СН/НН и раставни уређаји 
у електродистрибутивној надземној СН 
мрежи), тако и увођењем нових типо-
ва уређаја (реклозери, индикатори квара, 
сензори), потрошача (јавних пуњача за 
електрична возила) и дистрибуираних из-
вора енергије. Пројекат „Smart City Нови 
Сад“ директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић представио је на недавно 
одржаној међународној конференцији 
и тим поводом истакао да паметне мре-
же (Smart Grids) представљају уређење 
целокупног енергетског система од кога 
ће бенефите имати пре свега потрошачи, 
али и запослени и генерације које долазе. 

Пуштање у пробни рад „Smart City Нови 
Сад“ планирано је за јесен ове године.

Нови Сад ће бити први град у коме ће се 
реализовати Smart Grids концепт, тако да 
ћемо у наредних годину и по до две има-
ти прилику да овај јединствени пројекат 
понудимо као модел не само партнери-
ма у Србији, него и у региону. Новим ин-
тегрисаним системом се управља путем 
унапређеног SCADA и DMS система који 
могу да одговоре новим захтевима про-
изашлим из премиса које поставља конц-
епт паметних мрежа. Због сталног тренда 
повећања броја објеката у систему и ко-
личине података која се између њих раз-
мењује, телекомуникациони подсистем се 
замењује новим  који може да одговори 
како тренутним, тако и захтевима у будућ-
ности – навео је директор др Симић. 

Ради остварења пуног ефекта аутома-
тизације дистрибутивне средњонапон-
ске мреже у систем се уводе нови ЕЕО, са 
циљем да се створи компактна подлога 
за Smart Grid инфраструктуру, а у скла-
ду са  критеријумима за избор објеката 
за увођење у СДУ - „Елаборат даљинског 
надзора и управљања средњонапонском 
дистрибутивном мрежом“. 

Циљ груписања нових објеката на 
одабраном конзуму је: добијање тра-

жених функционалних ефеката и мо-
гућност њихове анализе, смањење 
броја купаца погођених пролазним 
кваровима, спуштањем АПУ циклу-
са у дубину мреже; брже одређи-
вање деонице у квару коришћењем 
Smart ready даљинских локатора ква-
рова; праћење квалитета и количи-
не електричне енергије у управљи-
вим ЕЕО објектима; увођење у мрежу 
нове врсте потрошача – ауто пуњач 
ЕВ и праћење стања расклопних по-
стројења и њихове потребе за ре-
монтом. Бенефити који се добијају 
од паметних мрежа су потпуно јасни 
за инвеститоре, за одржи развој и за 
очување животне средине, као преду-
слов за генерације које долазе како би 
живели боље од нас, за оне који су за-
послени у оквиру нашег система шан-
са да унапреде своја знање и да створе 
нове услове за напредак и бољу будућ-
ност, а за кориснике – који су за нас 
најважнији – шанса да им обезбедимо 
високо квалитетно снабдевање и што 
је могуће нижу цену електричне енер-
гије – истакао је мр Дарко Међедовић, 
директор Центра за информатику и 
телекомуникације.

М. П.

ПРОМОВИСАН ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „Smart City НОВИ САД“

Нови Сад ће бити први град у коме ће се реализовати Smart Grids концепт, тако да 
ћемо у наредних годину и по до две имати прилику да овај јединствени пројекат 
понудимо као модел не само партнерима у Србији, него и у региону

Бенефит за купце нове генерације
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Др Душан Гвозденац професор 
Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду и 

др Тихомир Симић, директор Електро-
војводине, могу ових дана да се поди-
че ласкавим стручним признањем које 
им је поверио Међународни уређивач-
ки одбор једног од ретких научних ча-
сописа са SCI листе који излази у Ср-
бији („Винча“, Београд), високог угледа 
и у окружењу - „Thermal Science“ 1/2012. 
Часописи са SCI листе су часописи 
наведени у Thomson Reuters (http://
science.thomsonreuters.com/ или http://
www.scientific.thomson.com/index.html) 
Journal Citation Reports (JCR) листи и то 
су часописи који имају импакт фактор. 
Ту листу преузима и сајт http://www.
kobson.nb.rs/kobson. Према Thomson 
Scientific Citation Index list, садашњи 
импакт фактор јесте 0.96. 

Недавно је овим експертима Изда-
вачки одбор прихватио идеју да они, 
поред главног уредника, буду гости-
уредници управо штампаног посебног 
броја у 2012. години. Наиме, поводом 
јубиларног петог Међународног фору-
ма о обновљивим изворима енергије 
Нови Сад 2011, прикупљени су одабра-
ни радови са свих досадашњих форума 
и припремљени су за штампу по пра-
вилима овог међународног часописа. 
То је управо и реализовано. Тиме нам 
је пружена још једна прилика да се све-
ту прикаже овдашњи неспоран завидан 
технички и ниво стручности и промо-
више Форум. Проф. др Гвозденац и др 
Симић су такође и писци уводника, 
али и коауторског рада “О проблеми-
ма енергетске ефикасности у Србији“. 
По речима нашег саговорника др Гвоз-
денца, искоришћена је и прилика да се 
на последње стране поставе и подаци о 
Електровојводини, која је велики спон-
зор свих поменутих великих догађања, 
као и прилика да се афирмише и наред-

ни VI Међународни форум о обновљи-
вим изворима енергије (Нови Сад, 24-
25.10.2012): „Енергетски изазов Србије 
2020-30-50“. 

– У поменутом коауторском раду 
покушали смо да сумирамо оно што 
је урађено у области енергетске ефи-
касности у Србији и анализирали смо 
овдашњу енергетску ситуацију. Умес-
то бруто националног дохотка (БНД) 
или неког сличног параметра, користи-
ли смо физичке параметре (потрошњу 
примарне електричне енергије, еми-
сије гасова...) и анализирали их према 
броју становника. Направили смо по-
ређење са Данском (која је нешто мања 
од Србије, али је далеко развијенија у 
техничком и економском смислу). Не-
побитно смо констатовали да се у Ср-
бији ЕЕ и даље погоршава (специфична 
потрошња енергије по глави становни-
ка расте), а у Данској пада. Потрошња 
електричне енергије овде расте, а у Дан-
ској стагнира; емисија штетних гасова у 
Данској опада, а у Србији расте. Исто-
времено, наш БНД је око 4.500, а њихов 
преко 30.000 US$ (2009. година) – ука-
зује др Гвозденац.

Професор истиче и указује на лошу 
ситуацију у Србији јер се не реализује 
усвојени Акциони план за спровођење 
Енергетске стратегије/политике. Тек је 
понегде, понешто добро урађено. Тако 
да појединачни резултати постоје, али 
су они потпуно недовољни да осетно 
унапреде енергетску ефикасност у Ср-
бији. У раду коаутори су покушали да 
укажу на све оно, на глобалном нивоу, 
што не ваља и понудили неке начине за 
превазилажење тога. 

− Предлози су прости и једностав-
ни. Мислим да је одлучујуће то што не 
постоји државна, политичка одлука да 
се озбиљније крене у решавање енер-
гетских проблема са свих аспеката. Од-
лука подразумева свеобухватну акцију 

која је праћена институционалном и 
финасијском подршком. Тако рецимо, 
и поред свих најава, ни данас немамо 
Закон о рационалној употреби енер-
гије. Прича о том закону траје година-
ма. Владин Предлог овог закона је чак 
био у скупштинској процедури, а за-

тим је повучен! Држава, очито, бар до 
сада, није желела да направи подсти-
цајни фонд за ЕE, уз неприхватљив из-
говор да би то пореметило биланс фи-
нансија. А, истовремено се изостанком 
одлуке о примени онога што је и наша 
наука рекла много пута или направи-
ла више пројеката (когенерација у ТЕ-
ТО „Нови Сад“) и нужне широке и 
свеобухватне активности на подизању 
свести о ЕЕ и ОиЕ - губи огроман, да-
леко већи профит, јер енергија „одлази 
у ваздух“ - каже наш саговорник. Про-
фесор подсећа да је боравио пет година 
у Тајланду и, углавном за јапанске фир-
ме, урадио и применио профитабилних 
150-200 „енергетских прегледа“, а овде 
свега 4-5! Једноставно, каже, овде за то 
не постоје услови - окружење! 

М. Ч.
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Имамо завидан технички ниво и стручност, па и појединачне лепе примере, али је 
неопходна политичка одлука државног врха о свеобухватној примени и подстицајима 
важних препорука са стручних саветовања, форума, акционих планова о спровођењу 
Енергетске стратегије, о обновљивим изворима енергије и доношење Закона о енергетској 
ефикасности – залагања су проф. др Душана гвозденца и др Тихомира Симића

Нужна државна одлука о 
примени енергетске ефикасности
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Десетак приправника 
(дипл.електроинжењера-
енергетичара), на разним 

радним местима у ЈП „Електромрежа 
Србије“ Београд, у оквиру посете раз-
ним ЕЕО у читавој Србији, обишло 
је половином јуна, на основу саглас-
ности на стручну радну посету коју 
је дао директор Дирекције за упра-
вљање Павел Зима – и Електровојво-
дину у Новом Саду.  Како је рекао њи-
хов „водич“ Владимир Крнајски из 

Службе експлоатације ЕД „Нови Сад“, 
колеге из ЕМС-а имају сада прили-
ку да се, после Ђердапа и Гамзиграда, 
упознају на лицу места и са неким од 
делова функционисања дистрибуте-
ра/оператера електричном енергијом.

Гости су у Друштву посетили и 
упознали се с радом новог, најсавре-
менијег Диспечерског центра Елек-
тровојводине (ДДЦЕВ) и ПДЦ „Нови 
Сад“. Међу младим, стручним посе-
тиоцима били су: Владимир Радоји-

чић,  Марко Ђорђевић, Марко Зарић, 
Никола Тошић, Срђан Мијушковић, 
Марко Бешић, Драгутин Кулиџан, 
Марко Момчиловић, Жељко Петро-
вић и Бојан Арсић. О ДДЦЕВ њима 
је, уз визуелу асистенцију колега на 
великом зидном екрану, говорио 
Мирослав Бачлић, инжењер Секто-
ра за управљање и планирање конзу-
ма Дирекције за управљање Управе 
Друштва. 

М. Ч.

Кључни интерес синдиката па 
и пословодства у овом момен-
ту је свакако да не дозволимо да 

будемо распродати и да нас нико не 
обезвреди. Борићемо се против сваке 
приватизације, и већ сада ћемо се зало-
жити да не дође до одвајања оператора 
дистрибутивног система и трговине, јер 
одвајање оператора представља излазак 
из ЕПС-а негде око десетак хиљада рад-
ника дистрибутера. Таквом политиком 
дистрибутери неће остати у систему 
компаније, већ ће постати самостални. 
Ако већ треба да се трансформишемо у 
акционарско друштво, залагаћемо се да 
држава задржи 51 одсто власништва и 
то ће де факто бити наш циљ – истакао 
је за лист ЕВ председник Синдикалне 
организације „Електровојводина“ Вла-
димир Плавшић.

Он такође сматра да је од суштин-
ског интереса за све запослене Електро-
војводине да се настави са позитивним 
и афирмативним пословањем, јер угро-
жавање континуитета ником не би тре-
бало да буде циљ и није од интереса - ни 
оснивачу, ни запосленима, али ни ши-
рој друштвеној заједници. С поносом 

констатује да је Електровојводина јед-
на од најбољих компанија, као и да не 

постоји боља у оквиру ЕПС-а. Због тога, 
како каже, треба у сваком погледу заш-
тити све оно што омогућава континуит-
ет доброг резултата и домаћинског, ква-
литетног пословања. 

– Захваљујући синдикату Електро-
војводине и разумевању пословодства 
успели смо да променимо Критеријуме 
за набавку заштитне обуће и одеће и ку-

пили смо, после десетак година, конач-
но квалитетну заштитну обућу која пре 
свега одговара електромонтерима. По-
што смо изричито против одвајања опе-
ратора дистрибутивног система и трго-
вине, поднели смо иницијативу Влади 
Републике Србије за промену Закона о 
енергетици, као и иницијативу да се до-
садашња два министарства - енергети-
ке и рударства споје у једно. Залагаћемо 
се да се прими у радни однос што већи 
број младих и образованих радника.Та-
кође ћемо инсистирати да се топли об-
рок и регрес и догодине повећа – нагла-
сио је Плавшић.   

Председник Синдикалне организа-
ције „Електровојводина“ наводи да ће 
инсистирати и на томе да се зараде за-
послених и коефицијент, у односу на 
остатак запослених у ЕПС-у, подигну. 
Зараде свих дистрибутивних делова су 
мање, како каже, у односу на вредно-
вања на нивоу ЕПС-а. Такође ће се за-
лагати да се на нивоу ЕПС-а више ува-
жава и цени рад дистрибуција, као и да 
се смањи или укине рад трећих лица у 
Електровојводини и целом ЕПС-у

М. П.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“  ВЛАДИМИР ПЛАВШИЋ

С поносом констатујем да је Електровојводина једна од најбољих компанија, као и да 
не постоји боља у оквиру ЕПС-а, навео је Плавшић

Континуитет позитивних 
резултата не сме бити прекинутси
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Приправници ЕМС-а у 
Електровојводини
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Под покровитељством Покрајин-
ског секретаријата за образовање, 
управу и националне заједнице 

крајем јуна најуспешнијим учесницима 
Фестивала памети, друге по реду мани-
фестације, уручена су признања. Учес-
ници су били ученици средњих шко-
ла из Аутономне Покрајине Војводине, 
румунске жупаније Тамиш и мађарске 
жупаније Чонград. Ти ученици су то-
ком школске 2011/2012. године показа-
ли уникатне особине свој ствене малом 
делу популације: храброст и одлучност 
за прихватање нових изазова и реша-
вање непознатих задатака без претходно 
стеченог искуства, љубопитљивост да се 
утврде личне вредности и лимити инте-
лектуалних потенцијала на делу, као и 
такмичарски дух да се одмере снаге са 
другим такмичарима у ширем окружењу 
и сазна каква је тренутна позиција. Тема 

овогодишњег Фестивала памети била је 
креативност, уместо уобичајеног реша-
вања задатака. Овогодишњи Фестивал 
памети заснивао се на слагалици Дорис, 
коју је осмислио Здравко Живковић, а 
сваки такмичар је имао могућност да по-
каже шта може да направи и колико је то 
брже и боље, оригинално и креативно у 
односу на друге.

Тридесет талентованих ученика из 
сва три региона показали су да су дале-
ко изнад просека и да могу, знају и хоће 
своје потенцијале да усмере ка ства-
рању новог и оригиналног. Међуна-
родни жири од десет угледних чланова 
имао је тежак задатак, да изабере по-
беднике другог Фестивала памети јав-
ним гласањем у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине, у присуству број-
них званица из земље и иностранства.
Приликом обраћања представника ам-

басада Румуније и Мађарске видело се 
колика је спремност да се подржи памет 
и креaтивност.  Покрајински секретар за 
образовање, управу и националне зајед-
нице мр Андор Дели истакао је спрем-
ност да се подржи Фестивал памети на-
глашавајући колики је то потенцијал и 
колико је то важно за сваку земљу. 

Медијски покровитељ Фестивала била 
је Радио-телевизија Војводине, а гене-
рални покровитељ, који је омогућио да 
се цео пројекат реализује на најбољи 
могући начин је Привредно друштво 
за дистрибуцију електричне енергије 
„Електровојводина“.

Мозгалица Дорис је 2009. године 
проглашена за најбољу слагалицу на 
свету, јер је надмашила све досадашње 
по броју комбинација, па чак и Рубико-
ву коцку. 

А. Ј. Р.

Директор ПД „Електровојводи-
на“ др Тихомир Симић посетио 
је почетком јула Матицу српску 

у Новом Саду, и том приликом новоиз-
абраном председнику проф. др Драгану 
Станићу честитао на избору и пожелео 
успех у будућем раду и међусобној са-
радњи.

Председник Матице српске проф. др 
Драган Станић, захваљујући на честит-

кама, истакао је да резултати научног 
рада Матице морају бити презентова-
ни на адекватан начин у региону и све-
ту и да ту види простор где би Електро-
војводина могла да пружи потребну 
подршку и помоћ.

Разговарајући о даљој сарадњи, ди-
ректор Симић је истакао да је Матица 
српска важна институција српске кул-
туре и значајан партнер Електровојво-
дине, те да је полазећи од тога Елек-
тровојводина спремна да прати неке од 
важних пројеката које реализује Мати-
ца српска.

У непосредном и пријатељском раз-
говору, директор Симић је шире гово-
рио о пословним резултатима  Електро-
војводине у прошлој и првој половини 
ове године, указујући на то да је ово 
Привредно друштво исказало позити-
ван успех у пословању, да је повећана 
наплата у односу на претходни период, 
да су смањени губици и успешно реали-
зоване основне компоненте пословне 
политике. 

- Оно што је урађено у Електровојво-
дини у 2011. и 2012. години представља 
материјализацију усвојене визије ме-

наџмента и афирмативно пости-
зање постављених циљева. Исто-
времено, резултат успешног рада 
Електровојводине је гаранција даљег 
развоја привреде Војводине и побољ-
шања квалитета живота свих њених 
грађана, а тиме и шанса за бољу, срећ-
нију и богатију будућност нас и генера-
ција које долазе – истакао је директор 
Симић.

М. Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У ПОСЕТИ МАТИЦИ СРПСКОЈ

ЗАВРШЕН ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ

Сарадња са Матицом - привилегија

Још једна подршка креативности

сAРаД
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Др Тихомир Симић у посети но-
воизабраном председнику Матице 
српске проф. др Драгану Станићу

l Подсећање с 
Поштовањем

У међусобном разговору, директор 
Симић и председник Матице 
српске проф. др Драган Станић 
евоцирали су успомене на недавно 
преминулог председника Матице 
проф. др Чедомира Попова, уз 
дужно поштовање лика и дела овог 
угледног историчара и научника, за 
време чије функције је и започета 
сарадња Електровојводине и Матице 
српске, која се и даље успешно 
наставља.
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Eлектроенергетска ситуација у јуну, 
на подручју конзума ПД „Електровојво-
дине“, била добра и није било ограни-
чења у испоруци електричне енергије. 
Дванаестог јуна, у периоду од 10.17-
13.51 сати, на подручју „Вршачке пе-
тље“: на ТС „Алибунар“, „Вршац 1“, 
„Вршац  2“, „Дебељача“ и „Бела Црква“ 
на снази је била напонска редукција од 
пет одсто. Разлог су биле лоше напон-
ске прилике у том делу система, као по-
следица искључења далековода 110 kV 
бр. 1145/1, између ТС „Качарево“ и ТС 
„Дебељача“ а због радова које је изво-
дио ЕМС.

Ово сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу 
погона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума Дирекције за упра-
вљање у Управи Друштва. 

− Хидролошка ситуација у јуну је 
била добра, дотоци река су били скоро 
на планираном нивоу и производни ка-
пацитети су радили на нивоу биланс-
ног режима рада. Првих шест месеци 
текуће године карактерише смањење 
потрошње електричне енергије за 1,49% 
у односу на исти период претходне го-
дине, односно смањење од 3,05% у од-
носу на билансне количине – наводи 
Крунић. 

Што се тиче стања дистрибутивног 
система Електровојводине, по речи-
ма Крунића, можемо констатовати да 
је током јуна систем радио стабилно и 
без већих проблема. Број погонских до-
гађаја је био на нивоу из јуна прошле 
године. Од значајнијих догађаја који су 
забележени, Крунић помиње следеће: 
8. јуна, у 23.26 сати, због квара на 110 
kV прекидачу, дошло је до испада из 
погона ЕТ 110/35 kV у ТС 110/35/20 kV 
„Сремска Митровица 1“. Због тога су 
купци електричне енергије са конзум-
ног подручја овог ЕТ били без напајања 
31 минут.

Шеснаестог јуна, у 15.16 сати, услед 
деловања заштите неутрале, дошло 
је до испада из погона ЕТ број 1 у ТС 
110/20 kV „Челарево“, због чега су ку-
пци електричне енергије са конзумног 
подручја овог ЕТ били без напајања 
44 минута.  Двадесет првог јуна, у 5.20 
сати, дошло је до испада 20 kV трафо-

поља ЕТ 110/20 kV број 1 у ТС 110/20 kV 
„Стара Пазова“. Дежурна екипа је, по 
доласку у објекат, установила да је до-
шло до хаварије једног струјног транс-
форматора, до које је дошло између ос-
талог и због тога што су непозната лица 
пресекла и однела све бакарне плетени-
це за уземљење у кругу трафостанице! 
Због обима хаварије и времена потреб-
ног за санирање насталих последица, 
купци електричне енергије морали су 
да буду напојени из алтернативних пра-
ваца. Због тога су купци, у зависности 
од резервних праваца напајања, били 
без електричне енергије од 115 до 237 
минута. Двадесет петог јуна, у 14.31 сат, 
пуштен је у погон новоизграђени део (II 
фаза) ТС 110/35/20 kV „Вршац 1“: да-
леководно поље 110 kV бр. 151/3, као и 

трансформатор 110/20 kV бр. 1 са при-
падајућим трафо-пољима 110 kV и 20 
kV и спојно поље 110 kV. 

Наш саговорник упозорава да су и 
током јуна несмањеним интезитетом 
настављене крађе и оштећења елеме-
ната дистрибутивног система Електро-
војводине и пратеће опреме. До сада 
смо у више наврата, поводом учесталих 
крађа бакарних плетеница од уземљења 
у ТС 110/x kV, упозоравали на потен-
цијално велику опасност за људе који 
то раде и на озбиљне хаварије, до којих 
може доћи у случају настанка квара, јер 
је подсистем за заштиту делова ових 

ЕЕ објеката у ов аквој ситуацији у до-
број мери ван функције. Управо оваква 
ситуација догодила се у ТС 110/20 kV 
„Стара Пазова“, када је дежурна екипа 
доласком у објекат након настанка ква-
ра, констатовала прегоревање струјног 
мерног трансформатора 20 kV, отпор-
ника неутрале, као и прегоревање ком-
плетног ожичења у релејном сталку оба 
трафо-поља 20 kV. Обиласком дела по-
стројења у кругу објекта, утврђено је да 
су покрадене све бакарне плетенице од 
уземљења у кругу објекта и пресечени 
командни и сигнални каблови.

У јуну 2012, према диспечерским 
подацима, преузето је из система 649 
GWh, што представља повећање од 
2,08% у односу на исти период претхо-
дне године, односно повећање од 1% у 

односу на билансне количине. Енер-
гија је испоручена уз максималну ре-
гистровану снагу од 1.187 МW, што је 
повећање од 7,9% у односу на јун прет-
ходне године. Дистрибутивни купци 
преузели су 596 GWh, што је за 2,83% 
више у односу на исти период претхо-
дне године. Директни купци преузели 
су 54 GWh, што је мање за 5,54% у од-
носу на исти период из претходне годи-
не. Средња дневна температура у јуну 
је била 23°С, што је за 2,5°С више од 
средње дневне температуре забележене 
у истом месецу претходне године.

М. Ч.

l

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ У ЈУНУ 

Дистрибутиви купци преузели за 2,83 одсто електричне енергије више него лањског 
јуна, а директни купци - мање

Систем радио стабилно
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Само два дана пред отварање капи-
ја Егзита, највећег музичког фес-
тивала у Југоисточној Европи, на 

Петроварадинској тврђави врвело је 
као у кошници. Последње припреме и 
завршни радови били су у току, а екипе 
ЕД „Новог Сада“ су баш тога дана завр-
шиле све своје обавезе према организа-
торима обезбедивши осветљење сваког 
кутка тврђаве, али и беспрекорно на-
пајање електричном енергијом свих 

бина, а овог пута их је било 22. Као и 
сваког јула, 13 година уназад, екипе ЕД 
„Нови Сад“ биле су задужене да за око 
150.000 посетилаца, колико их је „про-
тутњало“ Петроварадинском тврђа-
вом за четири фестивалска дана (12-15. 
јула), обезбеде уживање у светлосним 
ефектима и добром звуку, јер без по-
уздане и безбедне испоруке електричне 
енергије фестивал сигурно не би био то 
што јесте.  

Погонски инжењер у Сектору за 
експлоатације ЕД „Нови Сад“ Мирко 
Петровић, који је већ две-три недеље 
пред отварање фестивала, на сталној 
релацији Електровојводина-Петрова-
радинска тврђава, каже за ЕВ да се по-
слови око организације Егзит фестива-
ла састоје из неколико фаза.

− Прва фаза радова предвиђала је да 
се обаве све поправке постојећих ин-
сталација јавног осветљења на Тврђа-
ви, и то се уради седам-осам дана пре 
почетка фестивала. Тих дана, две еки-
пе са две корпе радиле су четири дана 
интензивно на поправкама свих све-
тиљки (њих око шездесетак), с тим да 
смо имали замену десет пригушница. 

Ова прва фаза је заправо редовно одр-
жавање постојеће инсталације јавног 
осветљења, а у другој фази – 3-4 дана 
пре отварање фестивалских капија, по 
захтеву одговорних лица и организа-
тора Егзит фестивала, ради се на дода-
вању, односно појачавању постојећег 
осветљења и тада смо са три корпе три 
дана интензивно радили на појачавању 
инсталација и осветљења. Додато је не-
где око 24 рефлектора и 14 додатних 

светиљки како бисмо удовољили свим 
захтевима организатора, и то на траси 
од уласка на Тврђаву преко осветљења 
зидова и заштитних ограда – навео је 
Петровић.

Сви радови су рађени уз поштовање 
свих мера заштите на раду, уз придржа-
вање свих важећих прописа за електро-
инсталације. Петровић подсећа да нису 

радили конкретно на осветљењу стејџе-
ва, то је посао за који су били задужени 
људи који руководе бинама. У обаве-
зи ЕД „Нови Сад“ било је да „светлос-
но“ уреде прилазне путеве, главне са-
обраћајнице и све оне пунктове које су 
организатори предвидели да су за јавну 
корист и јавну употребу. 

− Електродистрибуција Нови Сад је 
према захтевима организатора радила 
и додатни-привремени развод мреже 
дистрибуције на самој Тврђави, тако 
да су на одређеним пунковима доведе-
ни ормани како бисмо им омогућили да 
они са тог места могу даље да напајају 
све своје потрошаче и клијенте, као и 
све стејџеве. То је урађено само у мери 
и према захтевима организатора тако 
што смо развукли додатне – тзв. ру-
дарске-енергетске каблове и омогући-
ли им да се из тих ормана могу напаја-
ти електричном енергијом, као и да 
могу да ураде своју интерну инстала-
цију. Ставили смо додатних 6 ормана, 
с тим да не треба заборавити да је пре 
две године урађена велика нова тра-
фостаница код Академије уметности на 
Петроварадинској тврђави, с циљем да 
се обезбеди што поузданија испорука 
електричне енергије и што безбедније 
одвијање ове музичке манифестације – 
нагласио је Петровић.

М. П.

У СУСРЕТ ЕГЗИТ ФЕСТИВАЛУ

Уживанција у звуку и 
светлосним ефектима 
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l За сваког понешто

Овогодишњи Егзит свакако ће бити упамћен по наступу легендарног британског 
бенда „Duran Duran“. Звезде друге вечери на Мејн стејџу били су “New Order”, док 
је треће вече било у знаку соула и добитнице четири Гремија – Ерике Баду. Част 
да затворе овогодишњи 12. Егзит фестивал припала је легендарном рок саставу 
“Guns n Roses”, који су се истински потрудили, иако су каснили 45 минута, да 
фестивалској публици приреде прави спектакл. Током четири дана, посетиоци су 
имали прилике да чују око 400 извођача и посете пратеће програме као што су 
трибине, перформанси, пројекције филмова, а организован је и маскенбал.

Звезда треће вечери Егзита - добитница четири Гремија - Ерика Баду
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Кажу да је „соба без књига као тело 
без душе“. То су осећали и пензио-
нисани радници Електровојводи-

не, па су покренули акцију прикупљања 
књига како би оплеменили простор у 
свом Клубу. Многи чланови Гранске ор-
ганизације, али и неки запослени, пок-
лонили су своје књиге како би поделили 
емоције са будућим читаоцима. Да би се 
на прави начин обележила ова акција, 
одлучено је да се уприличи један кул-
турни догађај, везан за Дан оснивања 
Електровојводине и да се тиме озвани-
чи почетак рада ове мале библиотеке. 
Позвани су дародавци и један број љу-
битеља књиге, који су у друштву Јелене 
Антонијевић, глумице Српског народ-
ног позоришта, „оживели“ писану реч, 
неке омиљене писце и  поруке записане 
у њиховим књигама. Она је, листајући 
неке поруке нашег великог писца Ду-
шка Радовића, посебно из култне радио 
емисије „Београде, добро јутро“, испро-
воцирала блискост међу присутнима 
и тако изазвала осмех и одушевљење. 

Исто тако, интерпретацијом „Зите“ 
Богдана Чиплића, показала је узрочну 
везу између писца и глумца, јер добро 
написано дело може да покаже великог 
глумца и велики глумац може да пока-
же величину књижевног дела. Нарав-
но да су присутни после тога желели 
да сазнају који јој је писац близак, како 
бира књиге које чита у доколици, које 
књиге поклања...Тако су прозвани Шек-
спир, Црњански, Андрић, Чехов, Ка-
пор... Готово сви они нашли су своје ме-
сто у новооснованој библиотеци. Исто 
тако, присутне је занимало, с обзиром 
на животно доба у коме се налазе, како 
упамтити прочитано, али и анегдоте из 
живота и рада једног глумца. Међу пет 
стотина наслова, колико је до сада при-
купљено у библиотечки фонд, а које је 
уредно сложила Радмила Ивков, има 
доста капиталних дела, али и савреме-
них остварења којима ће тек време из-
мерити књижевну вредност.

На крају једночасовног дружења 
поводом отварања читалачког кут-

ка, председница Гранске организа-
ције пензионисаних радника Електро-
војводине Косана Марков захвалила се 
свима који су узели учешћа у акцији 
на формирању библиотеке. Потом су 
најстарији дародаваци књига Стеван 
Секерић и Милица Куленовић, која је 
поклонила већи број књига, међу који-
ма и књиге њеног прерано преминулог 
сина Бориса, бившег новинара листа 
„ЕВ“ и песника, симболично означи-
ли почетак рада библиотеке. Све ово 
је пропраћено великим аплаузом и 
жељом да се са оваквим активностима 
настави. 

− Размена књига је својеврсна разме-
на емоција и ревитализација живота 
ликова, њихових стваралаца и самих 
читалаца. Амбијент духовних трептаја 
у Клубу је створен, идеја за новим про-
грамима има, живот наше библиотеке 
почиње да тече – истакла је поводом 
ове свечаности Косана Марков, пред-
седница Гранске организације.

М. Ш.

У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕНЗИОНЕРА ПОВОДОМ 54 ГОДИНЕ РАДА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Међу петстотина наслова, колико је до сада прикупљено у библиотечки фонд, има 
доста капиталних дела, али и савремених остварења којима ће тек време измерити 
књижевну вредност

Основали свој читалачки кутак
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Са отварања библиотеке у Клубу пензионера 



Енергија будућности – годишњи из-
вештај Електровојводине за 2011. 
је публикација у којој се, поред ос-

новних података о Електровојводини и 
најважнијих показатеља пословања, на-
шао и пословни извештај за годину за 
нама. У пуном колору, са обиљем раз-
новрсних фотографија са терена и ди-
зајнерским решењем Иване Ђукић, уз 
асистенцију Илоне Хорват Урбан, на 
60 страна представљено је одлично по-
словање, тимски рад и врхунски резул-
тати једне компаније. Ова публикација 
је, сасвим сигурно, својеврсни пресек 
стања и свега оног што је планирано и 
урађено у 2011. години.  Своју промо-
цију „Енергија будућности“ имала је за 
Дан Електровојводине.

У делу Најважнији показатељи по-
словања издвојени су и најважнији до-
гађаји у 2011. од који су активности на 
редовном, инвестиционом и текућем 
одржавању на нивоу Електровојводи-
не, реализовани радови у вредности од 
1.152.966.038 динара, наведено је да је 
набављено је и уграђено 108 вакуумских 
прекидача 20 kV уместо постојећих ма-
лоуљних, набављено је и замењено 49 
напонских мерних трансформатора 
110 kV и 60 струјних трансформатора 
110 kV, пуштен је у рад реконструиса-
ни Дистрибутивни диспечерски цен-
тар опремљен савременом динамичком 
синоптичком таблом најновије генера-
ције. Стратешки циљ Електровојводине 
је наставак значајних улагања у одржа-
вање, развој и модернизацију дистри-
бутивног система ради реализације 
основног задатка – квалитетног снабде-
вања електричном енергијом купаца са 
свог конзумног подручја. У извештају 
су промовисани и циљеви за 2012. го-
дину, најзначајнији послови који су до 
сада урађени, као и инвестициона ула-
гања. Шематски је представљена реали-
зација инвестиција по свим огранцима, 
с освртом на план, али и на реализацију 
планираног. Побројане су и најважније 
инвестиције Центра за информатику и 
телекомуникације, као и најважнији до-
гађаји у 2011.

У сегменту Пословни извештај, поред 
мисије, визије и вредности, предста-

вљени су и менаџменти система, ризи-
ци, људски ресурси, приходи и расходи, 
имовина, капитал и обавезе, сарадња 
на синдикалном организацијом, као и 
најважнији пројекти у 2011. години.    

У уводној речи годишњег извештаја 
директор Електровојводине др Тихо-
мир Симић се осврнуо на протекле че-
тири године неуспешног пословања са 

негативним нето финансијским резул-
татом, истакавши да је претходна го-
дина започела са минусом на завршном 
рачуну од преко 1,2 милијарде динара, 
да би након дванаест месеци рада на 
побољшању целокупног стања посло-
вања, 2011. година била завршена пози-
тивним нето финансијским резултатом 
од 527 милиона динара. 

− Тиме је Електровојводина пока-
зала своју способност за одржавање 
високе динамике даљег унапређива-
ња електроенергетске инфраструкту-
ре, континуитет инвестирања у нове 
објекте и модернизацију, као и по-
тврђивање својих претензија на лидер-
ску позицију у електродистрибутивној 
делатности у региону. Протекла годи-
на за Електровојводину представља 
испуњени дневник уређења корпора-

тивне организације, подмлађивања 
кадрова, унапређења пословних и по-
бољшања радних процеса, потпуно 
саображавање са законским норма-
ма пословања и трајно уклањање не-
транспарентности из свих пословних 
односа, као и подизање ефикасности, 
ефективности и економичности рада 
у свим областима. Са великим задо-

вољством и поносом могу да конста-
тујем да смо тако пројектоване циљеве 
у целости постигли – навео је др Тихо-
мир Симић у уводној речи „Енергије 
будућности“.

Симић је подсетио да се ефикасна и 
успешна компанија састоји од струч-
них тимова запослених на свим ниво-
има рада и руковођења, и да су људи 
највреднији капитал сваке компа-
није. Очување људског капитала, бри-
га о његовом унапређивању и заштита 
здравља и живота свих запослених је 
највиши и трајни приоритет.

Годишњи извештај „Мисија будућ-
ности“ публикован је на четири јези-
ка – српском, енглеском, немачком и 
француском, а штампан је у „Графоте-
хни“ д.о.о. у Раткову.

М. П.
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На XXX Летњим олимпијским иг-
рама које ће се одржати у Лондо-
ну од 27. јула до 12. августа оче-

кује се учешће 10.500 спортиста из 204 
земље који ће се такмичити у 26 олим-
пијских спортова. За наш тим учешће 
је до 13. јула изборило 115 спортиста 
и надамо се да ће имати више успеха 
него у Пекингу, када су наши спорти-
сти освојили једну сребрну и две брон-
зане медаље. Свакако је већ огроман 
успех и сан сваког спортисте учешће 
на највећем спортском догађају који се 
одржава сваке четврте године и захте-
ва огромне напоре и одрицања кроз ис-
пуњење олимпијских норми или про-
ласком кроз квалификационе турнире.  

ТРКА ОД ЈЕДнОГ СТАДИЈА
Савремене Олимпијске игре настале 

су по угледу на античке игре, а сматра 
се да су прве Олимпијске игре одржа-
не 776. п. н. е. када је Короибос, кувар 
из оближњег града Елиде, победио на 
трци од једног стадија, тј. 600 стопа (192 
m).  Олимпијске свечаности су пру-
жиле Грцима прилику да створе вели-
чанствена достигнућа у архитектури, 
вајарству и песништву. Велики Зевсов 
храм у Олимпији грађен у дорском сти-
лу дело је архитекта Либона и један је 
од врхунаца пропорционалности у ар-
хитектури. Вајари су развили нови стил 
кипова који приказује енергију покре-
та, затегнутост мишића и природан по-
ложај тела.

Античке олимпијске игре су првен-
ствено биле религијске свечаности у 
част врховном богу Зевсу. Одржавале 
су се у Олимпији, Зевсовом храму на 
југозападу Пелопонеза. У Зевсову част 
на половини такмичарског дана прино-
сила се и хекатомба, жртва од 100 воло-

ва. Олимпија је добила име по највишој 
грчкој планини Олимпу, пребивалишту 
грчких богова. У Зевсовом храму у 
Олимпији је стајао и величанствени, 
14 метара високи Зевсов кип од злата 
и слоноваче којег је направио један од 
највећих грчких вајара - Фидије. Кип је 
био једно од седам светских чуда старог 
света. 

Спортисти су могли бити искључи-
во грчки мушкарци из полиса, односно 
градова-држава из Грчке и грчких ко-
лонија у данашњој Шпанији, Италији, 
Либији, Турској и на Црном мору. 
Такмичари нису наступали као репре-
зентација полиса, већ као појединци, 
али су њихове победе биле на понос 
граду одакле су долазили. По неким из-
ворима, трка од једног стадија је била 
једина дисциплина на неколико првих 
игара, да би се касније увела и трка на 
два стадија, па на осам стадија и пен-
татлон, у каснијој фази уведени су и 
шакање - трка хоплита која је увек при-
влачила посебну пажњу и показивала 
борбену спремност и снагу грчких вој-
ника. Трчало се на даљинама од два до 
четири стадија (384 до 768 m), али под 
пуном ратном опремом војника оклоп-
ника,  коју су сачињавали штит, кацига, 
грудни оклоп и назувци укупне тежине 
око 25 kg. 

МАРАТОн у ЧАСТ ФИДИПИДА
Петобој (пентатлон) се састојао од 

бацања диска и копља, скок у даљ, тр-

чање и хрвање. Маратонска трка није 
била дисциплина на античким олим-
пијским играма. Први пут је уведена 
на првим модерним играма 1896. у 
Атини. Трчи се у част Фидипида, ле-
гендарног тркача, који је после битке 
код села Маратона 490. п. н. е. претр-
чао раздаљину од 42 km да би јавио 
Атињанима о победи Грка над Пер-
сијанцима. Након што је донео вест, 
викнувши „победа“, пао је мртав. Ду-
жина данашње маратонске трке од 
42.195 m одређена је на Олимпијским 
играма у Лондону 1908.  Игре су одр-
жаване у Олимпији сваке четири го-
дине у следећих скоро 12 векова, а 
укинуте су 393. године када су почеле 
да сметају тада владајућем Римском 
царству.

Прве игре модерног доба одржане 
су у Атини 1896. године, а за првог 
председника МОК изабран је пред-
ставник земље домаћина првих Ига-
ра Димитриос Викелас, док је Пјер Де 
Кубертен, који се сматра и зачетни-
ком игара модерног доба, прихватио 
дужност генералног секретара. На 
првим модерним играма учествовало 
14 земаља са укупно 241. спортистом 
искључиво мушког пола, који су се 
такмичили у 9 спортова да би стигли 
до тридесетих игара које се по трећи 
пут одржавају у Лондону – 1908. и 
1948. су претходни термини одржа-
вања ОИ у овом граду.

В.Ог.

ОД 27. ЈУЛА ДО 12. АВГУСТА У ЛОНДОНУ

Брже, више, јаче - мото 
Олимпијских игара
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Око стотинак запослених из Елек-
тровојводине кренуло је крајем 
маја из Огранка „Електро-

дистрибуција Сомбор“ на тродневну 
екскурзију. Сомборци наравно, нису 
заборавили ни на колеге из других орга-
низационих целина, тако да су се овом 
путовању придружили и запослени из 
Погона „Врбас“, Огранка „ЕД Панчево“, 
Огранка „ЕД Суботица“, Погона „Сен-
та“ и из Управе. Сигурно и одлучно са 
много ентузијазма, знања и воље путо-
вање је организовала и водила Јованка 
Лакић из Огранка „ЕД Сомбор“. Ауто-
буси су до прве дестинације - Авалског 
торња уз мале потешкоће савладали 
кривудави пут до самог врха.  

– На врху чудо арихитектонског и 
грађевинског умећа, као птица феникс 
васкрсла из свог пепела, поносно пара 
небо Авалски торањ. У малим групама, 
лифтом смо се попели на плато, види-
ковац на врху торња. За нас из равнице, 
настаде мала нелагода због висине, која 
је заборављена  при погледу на пејзаж. 
Поглед са торња је спектакуларан и вре-
дело је претрпети мало страха – при-
сећа догодовштина са пута Ирена Мер-
ковић Боршош из Управе. 

Након обиласка Авалског торња, пу-
товање се наставило према Крушевцу, 
средњовековној српској престоници, 
где су путници имали прилику да, уз ла-
гану шетњу центром града, обиђу спо-
менике косовским јунацима, Лазарев 

град и цркву Лазарицу. О цркви и њеној 
историји говорио је прота, а никог од 
присутних није могла да не задиви ор-
наментика каменог портала, витки сту-
бови и украси од камене чипке. Зидине 
старе тврђаве, под поподневним сунче-
вим зрацима, одисале су достојанством 
давних времена и  многи су их фотогра-
фисали како би понели своју импресију 
са тог места. 

Вечера и ноћење били су органи-
зовани у хотелу „Јуниор“ у Брзећи. 
Иако је иза нас био напоран дан, сви 
смо, уз вечеру и музику, до ситних 
сати наставили дружење са колегама. 
Следећег јутра, буђење је било лако 
на осунчаном Копаонику. Ваздух ис-

пуњен планинским мирисима, брзо је 
разбио поспаност и кренули смо вију-
гавим стрмим путем до Ђавоље варо-
ши. Наши велики аутобуси су тешко, 
споро, али ипак безбедно савладава-
ли оштре серпентине планине Радан, 
понекад смо морали да напустимо во-
зило, али и то је део авантуре. Најзад 
стигосмо до улаза у Национални парк 
„Ђавоља варош“. Прилаз је лепо уређен 
и до пирамида се стиже шумским пу-
тем који води поред потока необичне 
црвенкасте боје, црвеног извора и не-
колико рударских окана у којима су у 
давна времена рударили Саси, дове-
дени ко зна одакле, јер су били вични 
рударењу, а имали су и сићушну кон-
ституцију прилагођену мукотрпном 

послу вађење руде из тесних окана. 
Фигуре окамењених сватова одједном 
се појављују као црвена фатаморгана. 
Чине необичан и величанствен призор 
– прича Ирена.

Више од 200 природно насталих фи-
гура, по легенди представљају, сва-
товску поворку, са младом и младе-
жоњом, рођеном сестром и братом, 
које је омађијао сам ђаво и навео на 
родоскрвнички брак. Планинска вила 
је молитвама спречила да грех буде 
учињен тако што их је заувек зауста-
вила - окаменила. Као природни фено-
мен локалитет Ђавоља варош је велика 
реткост сличних формација, а у свету 
их има укупно четири. 

Следеће одредиште био је Ниш, где 
их је дочекала прича о херојском чину 
Војводе Синђелића, у бици на Чегру и 
освети турског паше, који је наредио 
да се од глава погинулих  српских рат-
ника сагради Ћеле кула. 

Наша организаторка Јованка Лакић 
се истински потрудила да све наста-
ле проблеме реши и да свима ово пу-
товање остане у лепом сећању. Такође 
смо овом приликом посетили и Петро-
ву цркву и ручали у Новом Пазару, а 
након тога обишли смо и величанстве-
ну Студеницу – истакла је Ирена, која 
са нестрпљењем, као и већина путни-
ка, чека неко ново дружење и путо-
вање.

М. П.
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