
Јубилеј другачији од осталих 
 

Поштоване и драге колегинице и колеге, 

Празник наше компаније, Дан предузећа, овог пута дочекали 
смо нешто другачије него што смо очекивали и планирали. 
Крајем јуна увек одвојимо тренутак да се подсетимо 
реализованих пројеката и завршених послова. Уз то, ове 
године обележавамо и 15 година од оснивања нашег ЕМС-а, 
па смо имали и разлог више да се задовољни осврнемо иза 
себе, сетимо се почетака, честитамо једни другима на 
успешном путу који смо до сада прешли и пожелимо срећу у 
подухватима који нас очекују. 
А разлога за честитке има, и те како. 
Настали издвајањем капацитета предузећа Електроисток и 

високонапонских објеката Електропривреде Србије, и преузимањем комплетне Дирекције за управљање ЈП 
ЕПС првог јула 2005. године, од почетка смо имали велике амбиције и планове.  Данас, петнаест година касније, 
свет у којем живимо променио се много, а наша компанија променила се још више. Уважавали смо искуство, 
али се нисмо плашили промена. Нисмо се задовољавали осредњим решењима. Нисмо пристајали да се 
уклопимо у калуп и стереотип „јавног предузећа у Србији“. Нисмо се колебали да покушамо, нити се стидели  
да питамо. Реализовали смо пројекте, ширили смо пословање. Нисмо се ограничавали - ни у раду, ни у идејама. 
Држали смо се једноставног принципа – где постоји воља, нађе се и начин. Трудимо се да такав став и однос 
према послу, али и према животу, ширимо и делимо једни са другима. И зато смо, без лажне скромности, једна 
од најбољих компанија у Србији, о чему сведоче пословни резултати, реализовани пројекти, амбициозни 
подухвати и ширење пословања у региону. 
Ипак, пандемија корона вируса променила је начин на који људи живе, комуницирају и раде. Поносна сам што 
смо у ЕМС АД међу првима препознали потенцијалну опасност, још у тренутку док је деловала далеко и док се 
чинило да можда неће ни доћи до нас. Већ тада смо предузели мере, формирали кризне штабове и оперативне 
тимове, направили планове које смо сукцесивно примењивали у складу са развојем ситуације.  Као одговорни 
људи који обављају посао без којег нема говора о стабилном функционисању електроенергетског система наше 
земље, од почетка смо знали да ситуацију морамо схватити крајње озбиљно. У сваком тренутку имали смо 
довољно заштитне опреме и средстава за хигијену у свим објектима. Било је од пресудног значаја да корона 
вирус не уђе у диспечерске сале, па су диспечери од самог старта изоловани. Прилагодили смо се и условима 
рада од куће, онлајн састанци редовно су одржавани, информације су размењиване и активности су 
координисане. Нисмо заборавили ни на осетљиве групе међу нашим запосленима и о њима смо водили 
посебну бригу, редовно их снабдевајући намирницама и средствима за хигијену. 
Прошли смо кроз тешке тренутке. Нажалост, имали смо и ненадокнадиве губитке.  
Оно што је веома важно – запослени из свих организационих јединица успешно су се прилагодили новим 
околностима, у складу са једном од вредности наше компаније, а то је управљање променама. Посао није 
трпео, преносни систем је функционисао беспрекорно, све хаварије су отклањане брзо и ефикасно.  Штавише, 
у читавој ситуацији, успели смо да кренемо са реализацијом и нових пројеката. Уговор о изградњи 400 kV  
далековода од ТС Крагујевац 2 до ТС Краљево 3 први је инфраструктурни уговор потписан у Републици Србији 
током ванредног стања, а недавно смо свечано обележили и почетак радова. У Крушевцу смо обележили 
пуштање под напон подземних каблова од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3. Једноставно, ни у једном тренутку 
наш посао није стао. И не само да није стао, већ је све функционисало на најбољи могући начин у датим 
околностима. Због тога сам вам захвална и због тога сам поносна. 
Услед свега кроз што смо прошли, наш петнаести рођендан не прослављамо као што смо желели и заслужили. 
Ипак, прилика за обележавање јубилеја и повода за прославу успешно реализованих пројеката ће у будућности 
свакако бити много. У међувремену, можемо бити поносни због тога смо смо својим радом, залагањем и 
одговорношћу од нашег ЕМС-а створили компанију у којој је сваки дан још једна прилика да пружимо најбоље 
од себе. 
Ствари се полако враћају у нормалу, поново се окупљамо по радним местима, спремни за нове успехе. До њих 
ћемо доћи заједно, као компанија, као колеге и као породица. Тако је било у претходних 15 година, тако ће 
бити и у наредних 150. 
 

Срећан нам празник, 
ваша Јелена Матејић 


