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За објављивање одмах 
 
 
Поновни насртај лопова на електроенергетску опрему 
 

 
НЕОПХОДНО ЕФИКАСНО ЗАШТИТИТИ ИМОВИНУ ГРАЂАНА!!! 

 
 
(Нови Сад, 22. октобар 2013.) - У недељу, 20. октобра у 22.50 часова стигла је 
дојава у Подручни диспечерски центар Електродистрибуције Нови Сад од стране 
полиције да је дошло до гашења осветљења на аутопуту Нови Сад - Београд. 
Увидом на лицу места констатовано је да су из монтажно-бетонске 
трансформаторске станице 20/0.4 kV "ЧСН Нови Сад југ" непозната лица 
противправно отуђила енергетски трансформатор снаге 160 kVA. 
Екипе Електродистрибуције „Нови Сад“ изашле су одмах на терен како би 
отклониле квар, а трансформатор је замењен другим. 
 
 

Електровојводина још једном пита све надлежне до када ће наши монтери 
отклањати кварове почињене услед кривичног дела крађе опреме и вандализма 
који се односи на оштећења опреме? 
Већ је довољно јасно да штета настала при оваквим крађама није само примарна, 
она која се односи на оштећење објекта, већ постоји и секундарна штета, она која 
настаје услед прекида у испоруци електричне енергије објектима који су понекад од 
виталног значаја за функционисање живота у делу где је почињена крађа. 

Још једном скрећемо пажњу свим учесницима који могу да помогну при 
разоткривању оваквих недела да своје снаге усмере управо на ове починиоце.  
Полиција и правосуђе, инспекцијски органи и откупне станице секундарних 
сировина могу најдиректније да помогну у овом послу. 

Апелујемо да све откупне станице којима буде понуђен бакар, алуминијум и 
сличне сировине, а за које се претпоставља да су делови електроенергетске 
опреме да то одмах пријаве најближој полицијској станици или Електровојводини 
како би се коначно стало у крај макар на том нивоу овој појави. Корист коју они који 
оштећују опрему имају од неколико килограма много мања је од штете која може да 
има несагледиве последице чак и по животе људи. 

Апелујемо на све инспекцијске службе и органе да редовно контролишу све 
откупне станице како би утврдили где завршавају делови електроенергетске 
опреме и на тај начин у сарадњи са Министарством унутрашњих послова коначно 
стали у крај починиоцима недела које се зове крађа и оштећење електроенергетске 
опреме. 

Апелујемо на све припаднике Министарства унутрашњих послова да посебну 
пажњу обрате на дојаве у вези са крађом делова опреме која је део 
електроенергетског система и реагују на најефикаснији начин. Такође апелујемо и 



 

 

на правосуђе да на што ефикаснији начин и кад год је то могуће најоштрије казне 
починиоце оваквих недела. 

Електровојводина нуди сву подршку и сва расположива средства и стручну 
помоћ како би се крађама и оштећењима електроенергетске опреме стало у крај и 
тиме смањила штета како по целокупну друштвену заједницу тако и по 
Електровојводину. Не заборавимо да је имовина Електровојводине имовина свих 
грађана који очекују да им сигурно буде испоручена квалитетна електрична 
енергија. То није увек могуће јер они који се не либе и да пређу са друге стране 
закона постају све безобзирнији и дрскији не размишљајући о томе да угрожавају 
функционисање електроенергетског система и све оне који зависе од њега, већ и 
животе људи, како своје тако и туђе. 
 
С поштовањем, 
 

                                                                                  Одељење за односе с јавношћу 
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад 

 


