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ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Енергија добрих дела

Свечаном Седницом Управног одбора “електропривреде Србије” обележен дан епС-а

На исти датум када је у Београду 1893. године почела 
да ради прва електрична централа, 6. октобра, обеле-
жен је и овогодишњи Дан највеће и најзначајније ком-
паније у Србији.

Главна тема Дана “Електропривреде Србије” преточе-
на је у елементе који симболизују покретачку енергију во-
де и њено претварање у електричну енергију. Тиме је ак-
ценат стављен пре свега на обновљиве изворе енергије и 
жељу ЕПС-а да се повећа производња чисте електричне 
енергије. Очување природних ресурса у Србији и развој 
опште свести о значају очувања животне околине прио-
ритетни је задатак ЕПС-а, речено је на свечаној седни-
ци.

У присуству представникаВладе Републике Србије, вер-
ских и културних институција, националних спортских 
савеза, пословних партнера и пријатеља ЕПС-а, челни 
људи ЕПС-а, др Аца Марковић, председник УО ЕПС-а и 
Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-а, пред-
ставили су резултате из претходног периода, као и пла-
нове за будућност. Посебна пажња је посвећена великим 

улагањима ЕПС-а у заштиту животне средине и друшт-
вено одговорно пословање, као и непрестаној бризи о задо-
вољству купаца и едукацији и професионалном развоју за-
послених.

Председник Управног одбора Електропривреде Србије др 
Аца Марковић рекао је да су наши преци били визионари 
који су искорачили из свог окружења у светске научно-
технолошке токове. Он је оценио да су прве централе и 
електрична енергија створили услове да Србија, уместо 
пољопривредне, постане занатско-индустријска земља, 
која је добила прве ткачнице, млинове, стругаре и трам-
ваје, што је захтевало још већу електрификацију и из-
градњу хидроелектрана широм Србије, од којих су пет 
старије од сто година. - Али, били би лажно скромни, ка-
да би рекли да и данас стручњаци нису највеће богатство 
ЕПС-а. Захваљујући домаћој памети, а под тим подразу-
мевам све оно што се данас налази широм Србије, а што 
се школовало у Србији, радимо изузетно сложене подухва-
те у свим производним и дистрибутивним капацитети-
ма, а у сарадњи са страним партнерима примењујемо ре-

Челни људи ЕПС-а са награђенима
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шења и технологије као и највеће светске компаније, 
нагласио је Марковић.

Како је још истакао председник УО ЕПС-а, оно што су 
створили наши преци обавезује да се све то сачува и уна-
преди, а да се највећа компанија и највећи ресурс стави у 
функцију потреба Србије. Јер, визионарством, знањем, 
енергијом, вољом, умећем и у наредним деценијама, ЕПС 
ће обезбеђивати довољно електричне енергије.

Поздрављајући бројне госте и све учеснике свечане сед-
нице Управног одбора ЕПС-а, Драгомир Марковић, гене-
рални директор ЕПС-а истакао је да ће ради сигурности 
снабдевања електричном енергијом, одрживости еколош-
ких стандарда и укупне економске одрживости електро-

енергетског система, ЕПС у развој електропривредног 
сектора Србије до 2017. године улагати годишње 700 ми-
лиона евра сопствених средстава. Од 2006. године, ЕПС је 
годишње инвестирао 500 милиона евра сопствених сред-
става реализујући укупно 2,2 милијарде евра инвестици-
оних улагања. Данас ЕПС сопственим средствима инвес-
тира реализацију инвестиционих пројеката укупне вред-
ности пет милијарди евра. Марковић је казао да ће у 
предстојећем средњорочју директних страних улагања у 
Електропривреду Србије бити годишње просечно више од 
једне милијарде евра и нагласио да су оваква улагања пре-
дуслов за покретање одрживог привредног раста у Ср-
бији. 

Истакавши да овако велике пројекте није могуће ост-
варити без активне подршке државе, регулаторних те-
ла, локалне заједнице и развијене домаће привреде, гене-
рални директор ЕПС-а честитао је празник запосленима 
у компанији и то са директним порукама за све делат-
ности.

 С. Манчић

хуманост на делу

руководство епС-а је на свечаности доделило и 
донације од по 3,5 милиона динара за проширење 
капацитета у предшколској установи “галеб”, 
јединој са наменом целодневног смештаја деце у 
општини петровац на млави, за унапређење 
услова у предшколској установи “дечја радост” у 
лебану, као и клиничко-болничком центру 
приштина, са седиштем у грачаници, за куповину 
савременог ултразвучног колор доплер апарата. 

Плакета “Ђорђе Станојевић”  
у праве руке
управни одбора епС-а доделио је овом приликом 
највеће признање компаније - повељу са 
плакетом “Ђорђе Станојевић” појединцима и 
установама најзаслужнијим за развој 
“електропривреде Србије” за 2011. годину, 
драгојлу бажалцу, који је свој цео радни век 
провео у епС-у, постхумно вилмошу молнару, 
бившем директору “електровојводине”, 
привредном друштву “термоелектране и копови 
костолац”, институту за нуклеарне науке “винча” 
и државном секретеријату за економске послове 
швајцарске (Сецо) за успешну вишегодишњу 
пословну сарадњу и подршку у обнови и 
модернизацији електроенергетских капацитета и 
у побољшању стабилности рада 
електроенергетског система републике Србије.

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Представници “Југоистока” и “Електровојводине” на обележавању Дана ЕПС-а
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Србија богата  
обновљивим изворима

одржани Сајмови енергетике и животне Средине

П од слоганом “Природно” 12. октобта 2011. 
године у Београду је отворен седми Међу-
народни сајам енергетике. Упоредо са овом 

сајамском манифестацијом одржан је и осми Међу-
народни сајам заштите животне средине “Еко 
фер”. На оба сајма, који су трајали до 14. октобра, 
било је присутно око 250 излагача из 11 земаља, у 
областима производње и дистрибуције електри-
чне енергије, угља, гаса, нафте, обновљивих извора 
енергије, као и заштите животне средине.

Оливер Дулић, министар за животну средину, 
рударство и просторно планирање, на свечаном 
отварању ових манифестација, констатовао је да 
Србија располаже са изворима обновљиве енерги-
је, еквивалентним количини од 2,4 милиона тона 
нафте годишње, из којих може да произведе око 60 
одсто енергије.

- Наша земља ће врло брзо морати да почне да 
улаже у обновљиве изворе попут биомасе, енергије 
ветра и соларне енергије - казао је Дулић и најавио 
наставак улагања и у области животне средине, 
која ће, поред бољих услова за живот људи, резу-
лтирати и отварањем 10000 радних места.

У друштву гостију из Немачке и др Аце Маркови-
ћа, председника Управног одбора Електропривре-
де Србије, Дулић је обишао штандове ЕПС-а, при-
вредних друштава ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац, где је 
изјавио да је ЕПС лидер у региону не само као про-
извођач енергије већ и када је у питању инвестира-
ње у заштиту животне средине.

У хали један Београдског сајма ЕПС је предста-
вљен на четири штанда - на једном су били предс-
тавници свих пет дистрибутивних ПД, док су на 
остала три била привредна друштва РБ Колубара, 
ТЕ-КО Костолац и ТЕНТ. Представљање ЕПС-а за-
почето је на штанду ПД ТЕНТ презентацијом 
Стратегије развоја обреновачких термоелектрана 
у наредном петогодишњем периоду.

Привредно друштво за дистрибуцију електри-
чне енергије “Југоисток” д.о.о. Ниш имало је своју 
презентацију 13. октобра, а присутне госте је у име 
руководства поздравила Веронка Видановић, ди-
ректор Дирекције за трговину електричном енер-
гијом.

 С. Манчић

Оливер Дулић отвара Сајам

“Презентација” лепше стране “Југоистока”

Са презентације “Југоистока”
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Стабилно снабдевање  
уз већу наплату

Драгољуб ЗДравковић, Директор ПД Југоисток Ниш,  
о реЗултатима у миНулоЈ и циљевима у НареДНоЈ гоДиНи

Ед
 ју
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то
к

● И поред баласта старих дуговања, ПД 
Југоисток  бележи све бољу наплату  

● План и мере за наплату милионских 
појединачних рачуна  грађана дају 
резултате

● Приоритет је стабилно снабдевање  
купаца електричном енергијом, 
константно смањивање губитака, што 
већи проценат наплате, штедња али  
и квалитетан однос према купцима 
и  партнерима, одговорност према  
друштвеној заједници и животној 
средини  и  брига о запосленима 

О птерећење старим дуговањима и трендом раста 
губитака, који датирају из времена које је прет-
ходило обједињавању четири јавна предузећа и 

формирању привредног друштва 2006. године, баласт је 
који до данашњег дана отежава пословање Југоистока. 
Упркос томе, доследним спровођењем Акционог плана 
за смањивање губитака, сталним ангажовањем  свих ре-
сурса у циљу што бољег процента наплате и применом и 
поштовањем мера прописаних од стране Електропри-
вреде Србије, ПД Југоисток Ниш је, осим у смањењу гу-
битака, минуле године постигао значајан напредак у 
свим овим областима, али и унапређивању пословања 
уопште.

Упркос општој кризи и лошој економској ситуацији која 
посебно погађа наше конзумно подручје, успели смо да 
покренемо са мртве тачке питање појединачних милио-

нских дуговања грађана, па је велики број такозваних 
"милионера“ почео да отплаћује дугове и да редовно из-
мирује рачуне за текућу потрошњу. Позитивни помаци 
видљиви су и те како и код такозваних директних купаца. 
Тиме смо отпочели са решавањем једног великог проблема  
који је деценију и више уназад оптерећивао пословање  
предузећа у саставу садашњег Привредног друштва 
Југоисток, каже Драгољуб Здравковић, директор ПД Ју-
гоисток Ниш сумирајући годину на измаку и процењујући 
наступајућу.

Оперативно спровођење плана за наплату старих дуго-
вања, текуће потрошње и борба за смањење губитака су 
задаци који ће обележити и наредну годину. Редовно и 
квалитетно снабдевање електричном енергијом, допринос 
очувању животне средине и настојање да се запосленима 
омогући квалитетан и безбедан рад у сваком тренутку, та-
кође је задатак пословодства и у наредном периоду. Такође 
треба истаћи и сталне напоре у циљу постизања констру-
ктивних решења по многим питањима.

Када бисмо сумирали постигнуто, и  процењивали ово-
годишње трендове у свим сегментима  без наслеђеног ба-
ласта дуговања и  такође наслеђеног тренда губитака, мо-
гли бисмо мирне душе рећи да имамо позитиван искорак 
и да послујемо квалитетније и ефикасније у одно-
су на претходни период. Пошто, међутим, уз све 
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изазове садашњице, решавамо и наслеђену си-
туацију  у појединим сегментима који не испу-
њавају  очекивања , онда морамо имати у виду 
да наредна година мора бити до краја и сушти-
нски посвећена  смањивању  губитака и већој 
наплати. Уз наравно, напоре да се до купаца 
електрична енергија испоручује квалитетно, 
сигурно и у потпуности стабилно.Тако ћемо 
испоштовати и стандарде које смо усвојили. У 
том смислу, мере Акционог плана морају се до-
следно спроводити и „по дубини“, како бих 
рекао, па ћемо велику пажњу посветити томе 
да се оне и њихови ефекти прате преко свих уч-
есника у спровођењу и примени, од посло-
водства, до оперативаца на терену и ту не сме 
бити изузетака ни –„слабих карика“, нагласио 
је директор Здравковић најављујући приори-
тете за наредну годину.

Ту су наравно и нове инвестиције, одржавање 
мреже и објеката, и напор да , као друштвено 
одговорна компанија, допринесемо развоју и 
очувању свог окружења у сваком погледу. У 
прилог напорима да се пословање побољша и у 
целини и по сегментима, треба најавити фо-
рмирање новог огранка за јавно снабдевање 
електричном енергијом. Овим очекујемо да ће 
и наши купци добити на квалитету услуга.

Д.Трајковић

Честитка директора 

Нашим купцима, 
партнерима и свим 

запосленима желим добро 
здравље, пуно рада, 

успеха и елана у 
предстојећој 2012. години, 
са вером да ћемо заједно 

унапредити наше 
међусобне односе , у 

обостраном интересу, и да 
на том путу још боље и 
успешније сарађујемо, 
рекао је директор ПД 

Југоисток Ниш Драгољуб 
Здравковић.

Суша –озбиљан проблем, 

лоша хидрометеоролошка ситуација у региону током 2011/ 
2012 године озбиљна је претња редовном и квалитетном 
снабдевању електричном енергијом јер су производни капа-
цитети због оваквог стања осетно смањени. тренутна ситу-
ација превазилази се увозом електричне енергије како би се 
очувала стабилност система.

Мање кварова , антрфиле 

током 2011. године имали смо мање кварова и хаварија, сис-
тем је скоро на свим својим тачкама био стабилнији и поузда-
нији него у протеклих неколико година, тако да су грађани 
имали  боље и квалитетније напајање електричном енер-
гијом.. кварови до којих је долазило отклањали су се у најбр-
жем могућем року, па је снабдевање било стабилно. ипак, 
потребно је издвајање много више средстава за одржавање 
постојеће мреже и изградњу неопходних нових капацитета, 
истиче директор здравковић.

Крађе и закон, антрфиле

велики проблем у консолидовању стања на нивоу читавог ју-
гоистока јесу честе појаве разних облика неовлашћене пот-
рошње електричне енергије, такозане крађе. те крађе прак-
тично надзидавају губитке и оне су уједно један од њихових 
главних узрока. мерама које су донете на нивоу електропри-
вреде Србије  настојимо да свакој од њих уђемо у траг, и по-
чиниоце  предамо судским органима у складу са законом. 

југоисток послује на специфичном конзумном подручју, где 
је развој неуједначен а стандард грађана углавном испод 
просека то није оправдање за неовлашћену потрошњу, пош-
то смо се на лицу места безброј пута уверили да електричну 
енергију не плаћају и краду управо они који су далеко боље  
ситуирани од многих редовних платиша. 

у борби против неовлашћене потрошње и закон је на нашој 
страни, истиче драгољуб здравковић

Квалитет на свим нивоима рада, антрфиле

усвојени и сертификовани стандарди ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007  значе уједначени квалитет, 
на свим пољима рада једне компаније, као и очувања живот-
не средине и безбедности и здравља радника.  то је основа  
онога што купци и партнери очекују и од нас. овај сегмент 
пословања био је веома актуелан и током 2011.године. 
увођење стандарда начин је да грађанима и купцима олак-
шамо пословање и сарадњу са нама. документа су доступна 
и све доступнија и  запосленима и купцу, који лако и ефикас-
но и по стандардној, јединственој  процедури долази до 
жељеног производа или услуга, уз поштовање свих релеват-
них стандарда . у томе је  велики значај стандардизације 
којом желимо да послујемо без грешака у веома блиској бу-
дућности, каже директор здравковић осврћући се на значај и 
место спровођења политике квалитета  у пд југоисток.
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штедњом и наплатом преко плана

привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије ''југоисток'' д.о.о. ниш је у свом пословању  
током 2011. године. извршавало  задатке чије је 
остваривање условљено опште познатим околности-
ма изазваних економском кризом, делимичним 
остваривањем политике цена електричне енергије 
због чега је отежано испуњење планираних циљева. 
постојећи проблем неликвидности у привреди и не-
довољно платежно способна тражња на домаћем тр-
жишту као и ниска конкурентна способност преду-
зећа и привреде у целини, у великој мери је утицала 
на остварење прихода и степен наплате потражи-
вања, од купаца из категорије привреда, а посредно 
и од купаца из категорије домаћинства.

Стање ликвидности привредног друштва за дистри-
буцију електричне енергије ''југоисток'' д.о.о. ниш у 
протеклом периоду се побољшало  услед, бољих 
прилива средстава повећањем остварења наплатног 
задатка у другој половини године, тако да је при-
вредно друштво редовно измиривало текуће доспе-
ле обавезе као и репрогармиране обавезе из ранијих 
периода. 

боља наплата потраживања током 2011. године а 
нарочито од директних купаца утицала је на 
смањење осталих расхода, а самим тим и на повољ-
нији финансијски резултат од планираног за 2011. го-
дину.

предузимањем конкретних мера уштеда заснованих 
на рационалном и економичном коришћењу сред-
става привредно друштво је током пословне године 
из квартала у квартал остваривало све повољнији 
резултат из пословних односа тако да је уз планира-
но повећање прихода реално очекивати да ће по за-
вршном рачуну за 2011. годину привредно друштво 
исказати бољи финансијски резултат од планираног.

донације за општу добробит

пд југоисток је и током године која је на измаку био 
увек ту када је требало помоћи неку хуманитарну ак-
цију, значајну културну или спортску манифестацију, 
и практично заузела своје стално место међу онима 
који доприносе да  грађани живе боље и квалитет-
није. одазивали смо се и онда када је требало по-
моћи и појединцима, а традиционално смо међу 
најревноснијим даваоцима крви у региону.

Југоисток предњачи у инвестицијама

у години која је на измаку, југоисток  је, што се дела инвестиција тиче, акценат ставио  на објекте 110 кV, и 
у том сегменту, он је, према подацима дирекције за стратегију и инвестиције, на првом месту у читавој 
електропривреди Србије.

веома значајне инвестиције су , што се објеката  типа тС 110/x тиче, објекти "врање 2" у  владичином хану 
и "ниш 8" у нишу. у рангу значаја ових објеката је и тС "мосна"  на подручју ед зајечар где су у току завршни 
радови и тестирање опреме. поред овога, током године обављане су све неопходне  припреме за израду 
инвестиционо-техничке документације за трафо станицу 110/х "ниш 15" у дољевцу и за тС у  Сокобањи.

по питању објеката тС 35/10 кV у више станица рађене су припреме за прилагођавање  трафо- станице 
мрежи даљинског управљања, као и замена заштите. у више објеката радило се и ради се на замени 
расклопне опреме.

поред планираних инвестиционих објеката на напонском нивоу 10 и 0,4  за потребе пд југоисток, у више 
случајева , у сарадњи са локалним самоуправама, обављане су припреме и реализоване активности на 
изградњи и реконструкцији  електроенергетских објеката  на захтев привредних субјеката који су градили 
своје индустријске погоне на територији појединих огранака пд југоисток  (фалке, јура итд).

инвестиција би било много више да пд југоисток није наилазио на проблеме  који се пре свега односе на 
примену закона о јавним набавкама. доследно поштујући законску процедуру, квалитетно и о року за-
вршивши свој део посла, пд југоисток у даљој процедури наилази на препреке административно-би-
рократског типа, па су због тога на десетине милиона динара намењених новим инвестицијама и пројектима 
у својеврсној блокади због предугачке процедуре и њених мањкавости као и недовољне ажурности свих 
учесника и чинилаца који на њу утичу.
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Лоша новембарска традиција

састаНак Директора За трговиНу у ПД Југоисток Ниш

Н аплата испоручене електричне енергије у 
привредним друштвима за дистрибуцију 
била је у новембру, по традицији за овај ме-

сец, лошија него претходних месеци и достигла је 
95,34 одсто од фактурисане реализације, што је за 
око четири процента мање него у октобру, истакао 
је Милан Миросављевић, директор Сектора за тр-
говину и односе са тарифним купцима у Дирекци-
ји ЕПС-а за дистрибуцију електричне енергије на 
састанку одржаном у Нишу седмог децембра.

Према оцени Миросављевића, новембарски пад 
наплате неће угрозити годишњи план од 94 одсто, 
јер се по истој традицији, годинама уназад у деце-
мбру измирују рачуни готово стопроцентно.

Најбољу наплату фактурисане реализације оства-
рила је “Електровојводина” са 99,41 одсто, а следе је 
“Центар” Крагујевац са 98,89 и “Југоисток” Ниш са 
95,12 одсто.

Миросављевић је констатовао да је код свих еле-
ктродистрибуција, изузев “Центра” Крагујевац, за-
бележена боља наплата од потрошача из категорије 
“домаћинство”, те да се даље активности на наплати 
морају значајније усмерити ка такозваним вирма-
нским потрошачима.

ПД “Центар” Крагујевац суочава се у последње 
време са великим притисцима локалне самоуправе 
да у наредном периоду не искључује са мреже непла-
тише електричне енергије, о чему је обавештено по-
словодство ЕПС-а.

Директор Сектора трговине “Електродистрибуци-
је Београд” Мирослав Пешић појаснио је да је ово 
привредно друштво у претходном периоду главни 
акценат ставило на елиминацију губитака енергије 
на мрежи, а да ће у децембру наставити са појачаним 
активностима на наплати потраживања, посебно 
кроз утужења дужника, наплату од великих дужника 
и наплату од буџетских корисника, како би се до 
краја године одржао висок ниво наплате.

Миросављевић је затражио од свих директора 
трговине у ПД ЕД да осим већ оубичајено приме-
њиваних мера на наплати потраживања, морају да 
се ангажују и на изналажењу других инструмената 
наплате, али и да је неопходан свеобухватан приступ 
сваком појединачном случају имајући у виду тежину 
кризе, али не губећи из вида армију редовних 
платиша, који упркос свим тешкоћама на време пла-
ћају своје рачуне за утрошену струју.

нови огранци у фебруару

извршни директор у јп епС томислав папић 
презентовао је на састанку са директорима 
дирекција за трговину привредних друштава за 
дистрибуцију закључке Стручног тима за раздвајање 
делатности и предлог организационе шеме огранка 
за јавно снабдевање у оквиру привредних друштава 
електродистрибуција. он је том приликом истакао да 
је са презентованим закључцима сагласан и 
генерални директор епС-а драгомир марковић, који 
инсистира да се донети закључци што пре 
имплементирају, а најкасније до утврђених рокова.

мишљење свих присутних на састанку, међутим, 
било је да се усвојени рок први јануар 2012. године за 
формирање огранака за јавно снабдевање не може 
испоштовати, али да је то могуће урадити до првог 
фебруара, по јединственој организационој шеми, 
уважавајући све специфичности привредних 
друштава електродистрибуција.

директор дирекције за трговину у 
“електродистрибуцији београд” мирослав пешић 
истакао је да ово привредно друштво не може на 
исти начин, као остала пд ед да формира огранак за 
јавно снабдевање због своје специфичне 
организованости.

извршни директор папић позвао је 
“електродистрибуцију београд” да до првог јануара 
достави Стручном тиму за раздвајање делатности 
свој предлог организационе целине за јавно 
снабдевање електричном енергијом у оквиру едб.
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у сусрет раздвајању  
наплата на првом месту

састаНак савета За трговиНу електричНом еНергиЈом ПД Југоисток у лесковцу

Трговина електричном енергијом, као енергетска делатност, представља један од најбитнијих 
сегмената пословања Југоистока. Запослени у Дирекцији за трговину електричном енергијом 
и у Секторима за трговину Огранака својим радом на наплати потраживања обезбеђују 
средства потребна за нормално функционисање Привредног друштва.

У средишту пажње је купац електричне енергије. Један од сталних задатака је побољшање 
односа са купцима, пружањем благовремених и прецизних информација у складу са прописима, 
повећањем нивоа квалитета услуга које пружамо и поштовањем Кодекса пословног понашања 
у Електропривреди Србије.

Извршавање послова трговине електричом енергијом подразумева тимски рад, сарадњу и 
координацију рада Дирекције и Сектора за трговину електричном енергијом у огранцима. 
Поред свакодневних формалних и неформалних контаката међу запосленима у Дирекцији и 
Секторима, основни задаци и смернице за даљи рад се постављају договором чланова Савета 
за трговину електричном енергијом. 

С астанци Савета за трговину електричном енер-
гијом се редовно одржавају једном месечно. Стал-
не теме су дефинисање активности на наплати, 

анализа резултата у наплати и њихово поређење са ре-
зултатима у одговарајућем периоду претходних година. 
Размењују се искуства из огранака, како би се у свим сек-
торима за трговину примениле активности које су пока-
зале добре резултате.

Осим тога, Савет за трговину електричном енергијом 
се бави актуелним дешавањима у електропривреди, по-
себно у трговини електричном енергијом, усаглаша-
вањем поступања са променама законске регулативе.

У Лесковцу је 13.12.2011.одржан 70. састанак Савета за 
трговину електричном енергијом. Састанку је присуство-
вао и Небојша Цветковић, директор Огранка ЕД Ле-
сковац.

Изложени су резултати у наплати потраживања у пре-
тходном периоду и истакнуто задовољство чињеницом 
да је током целе 2011. године наплата била боља него пре-
тходних година. На годишњем нивоу се очекује степен 
наплате фактуре већи од 94%, колико је Годишњим про-
грамом пословања дефининисано као план за 2011. годи-
ну.

Фактурисана електрична енергија је у новембру напла-
ћена са 95,24%, по чему је Југоисток заузео треће место 
међу привредним друштвима за дистрибуцију електри-
чне енергије у ЈП ЕПС. По степену наплате фактуре од 
95,18% за период јануар-новембар, Југоисток заузима че-
тврто место у ЈП ЕПС.

Традиционално најбоље резултате у наплати потражи-
вања у Југоистоку постижу ЕД Пирот и ЕД Еле-
ктротимок. Током 2011. године у ЕД Ниш је ос-
тварено значајно побољшање наплате фактури-
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2011. 81,36% 90,76% 100,27 89,94% 94,51% 97,83% 103,82 101,75 96,07% 98,63% 95,24%
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сане електричне енергије. Имајући у виду да ку-
пци са конзума ЕД Ниш преузимају око 30% еле-
ктричне енергије коју преузима цео Југоисток, 

може се закључити да резултати ЕД Ниш имају велики 
утицај на ниво наплате Југоистока у целини. Наплата у 
ЕД Лесковац износи 91,16% за првих једанаест месеци, 
али се са наплатом у децембру очекује приближавање 
планираном нивоу од 94%. Недовољно добри резултати у 
2011. години остварени су у ЕД Врање и ЕД Прокупље.

За све огранке су карактеристични проблеми у напла-
ти потраживања од буџетских установа, од вирманских 
купаца који су у реструктурирању, под стечајем односно 
у процесу ликвидације. Такође, сваки од огранака има 
своје проблематичне делове који умањују успешност 
огранка као целине. У Електротимоку то су Књажевац и 
Сокобања, у ЕД Ниш - Дољевац и Горњи Матејевац. За ЕД 
Пирот су проблематични Бела Паланка и Бабушница, а у 
ЕД Прокупље Мерошина и Житорађа. У ЕД Лесковац 
најлошије резултате у наплати имају Лебане и Сурдулица, 
а у ЕД Врање Бујановац и Прешево.

Велики проблем представља наплата од великих дуж-
ника. Током новембра и децембра су запослени у Секто-
рима за трговину лично задужени за праћење одређеног 
броја купаца са великим дугом, односно дугом створе-
ним у претходним годинама.

Највећи део дуга “вирманских” купаца, око 77% тог ду-
га, налази се код само 0,36% купаца из привреде. У групи 
Домаћинство, око 5% купаца дугује 76% дуга свих до-
маћинстава. Управо тај мали део купаца представља 
највећу препреку остварењу бољих резултата у наплати, 
и према тим купцима се усмерава највећи део активности 
на побољшању наплате.

Како би се у наредном периоду остварио већи степен 
наплате од до сада постигнутог, наставиће се са сталним 
активностима, уз предузимање интензивнијих мера на 
наплати од буџетских корисника и великих дужника и 
мера на наплати потраживања судским путем.

Други део 70. састанка Савета за трговину био је пос-
већен предстојећим променама у ЈП ЕПС, дефинисаним 
Законом о енергетици. Дерегулација тржишта електри-
чне енергије, која је спроведена у развијеним земљама 
крајем 20. века, и у Србији је препозната као концепт за 
повећање ефикасности рада и подизања нивоа квалитета 
услуга, кроз укидање монопола, отваварање тржишта и 
омогућавање конкуренције. Усвајањем Закона о енерге-
тици (“Сл.гл. РС” број 57/2011) августа 2011. године, ус-
постављен је правни оквир за спровођење поступка ли-
берализације тржишта електричне енергије у Србији. 
Нови Закон предвиђа функционално раздвајање делат-
ности дистрибуције електричне енергије и снабдевања 
електричном енергијом. У том циљу Електропривреда 
Србије је предузела активности ка формирању јавног 
снабдевача електричном енергијом и оператора дистри-
бутивног система. Предвиђено је да до 1. октобра 2012. 
године буде формирано пет привредних друштава за јав-
но снабдевање електричном енергијом и пет оператора 
дистрибутивног система. Треба истаћи успех Дирекције 
за трговину електричном енергијом ПД Југоисток, чији је 
предлог огранизационе шеме и описа послова Јавног 
снабдевача, уз мале измене, усвојен од стране радне групе 
ЕПС и биће коришћен као модел организације будућих 
привредних друштава за јавно снабдевање.  Као прелаз-
но решење 1.1.2012. године, у оквиру постојећих привред-
них друштава за дистрибуцију електричне енергије биће 
формирани огранци за јавно снабдевање. Интензивно се 
ради на пословима организације нових огранака који ће 
се формирати од постојећих Дирекција за трговину и 
Сектора за трговину.

Дирекција за трговину ЕД “Југоисток” д.о.о. Ниш
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имплементиран планиран 
систем менаџмента

иНтегрисаНи систем меНаџмеНта у сагласНости са Захтевима ПровераваНог стаНДарДа

Н а састанку седнице Одбора за ИМС одржаној 
крајем новембра 2011. године, Синиша Стојано-
вић, координатор састанка је током анализе из-

вештаја сертификационе провере подсетио да су циљеви 
провере потврда да је систем менаџмента у сагласности 
са свим захтевима провераваног стандарда, потврда да је 
организација ефективно имплементирала планирани 
систем менаџмента и потврда да је систем менаџмента 
способан за постизање циљева проистеклих из политике 
квалитета.

Тим проверавача је закључио да организација има успо-
стављен и одржаван систем менаџмента у складу са за-
хтевима стандарда, рекао је Стојановић и додао да орган-
изација показује способност система да систематично 
постиже одговарајуће захтеве за производе или услуге у 
оквиру подручја примене, политике и циљева организације. 
Он је нагласио да тим проверавача није уочио велике 
неусаглашености, а малих је било и то: у неким случајевима 
нису постојали објективни докази да је запослени упознат 
са ризицима на радном месту, у неким случајевима у 
употреби је опрема која није адекватна са аспекта безбедне 
употребе и техничке исправности и у неким случајевима 
преглед здравствене споспобности за раднике који раде 
на радним местима са повећаним ризиком није реализован 
иако је то важећом законском регулативом обавеза.

Наведене неусаглашености треба да се спроведу кроз 
процес корективних мера организације у сагласности са 
релевантним захтевима провереног стандарда у односу на 
корективне мере, укључујући и мере за анализирање узро-
ка неусаглашености и спречавање поновног појављивања, 
као и комплетно вођење свих записа.

Синиша Стојановић је скренуо пажњу и на то да је про-
веравачки тим препоручио и одређене могућности за по-
бољшање стања које ће свакако помоћи да се уочене неу-
саглашености превазиђу, а директор ЕД "Југоисток" Ниш 
Драгољуб Здравковић је издао налог о покретању коре-
ктивних и превентивних мера идентификованих на серти-
фикационој провери интегрисаног система менаџменза.

Предраг Стоиљковић, извршни директор ЦИМ групе 
изложио је план рада на пројекту одржавања и конти-
уналног побољшања ИМС до контролне провере, а Драган 
Милентијевић, руководилац Центра за квалитет је нагла-
сио да је потребно подићи степен припреме за контролну 
проверу на максимални ниво јер је контролна провера у 
већој мери захтевнија од саме сертификације. У ту сврху 
потребно је наставити даљи рад и у привредном друштву 
и у свим огранцима на истом нивоу, додао је Миленти-
јевић.

С. Манчић
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Већа контрола за мање губитке

сПровођење акциоНог ПлаНа За смањивање губитака  
На Нивоу ПД Југоисток Ниш у ПериоДу ЈаНуар-октобар 2011. гоДиНе

● ЕД Пирот већ крајем октобра премашио планирани број контрола  
мерних места за ову годину

● На територији ПД Југоисток  за првих 10 месеци откривено 
 927 случајева неовлашћене потрошње електричне енергије

● Крађа електричне енергије односи милионе 

● Неопходно и даље радити на смањивању процента неочитаних бројила

К умулативни губици на нивоу ПД Југоисток већи 
су од планираних,  и од прошлогодишњих, и у 
просеку ће до краја године достићи вредности од 

близу  19 одсто,  По  методологији ЕПС-а ,технички и не-
технички губици  износе  759 386 MWh ,односно, разли-
ка између од Електропривреде Србије набављене и про-
дате електричне енергије  износи  18.91 % . Сагледавајући 
економске ефекте ових губитака, 9.05 % представља те-
хничке, а 9,86% губитака се подводи под нетехничке гу-
битке, што процентуално чини 52,13% одсто свих губита-
ка. Уколико се просечном вредношћу kWh сматра износ 
од 5,5 динара без ПДВ-а, ПД Југоисток је у периоду од ја-
нуара до октобра забележио  губитак од 2177 милиона 
динара, или  21,55 милиона евра само на рачун нете-
хничких губитака.

Под претпоставком да од укупних комерцијалних гу-
битака крађа електричне енергије учествује са 60%, грешке 
на мерним уређајима 30% и остало 10%, може се рећи да 

због неовлашћеног коришћења електричне енергије, фи-
нансијски губитак ПД "Југоисток" Ниш у периоду од јану-
ара до октобра  2011. године . износи 1306 милиона динара 
или 12,93 милиона евра.

ЕД Пирот и ЕД  Зајечар имају најмању тенденцију раста 
губитака, док остали огранци бележе значајно веће губи-
тке.Драстичан пример је Прешево на територији ЕД Вра-
ње, док су на пример , Димитровград на територији ЕД 
Пирот и Блаце на територији ЕД Прокупље супротни, по-
зитивни примери са ниским процентом губитака. У Нишу 
као конзумном подручју са бројним урбаним специ-
фичностима, највећом оптерећеношћу мреже итд, ниво 
губитака је такође виши од очекиваног, али се активним 
спровиђењем мера Акционог плана за смањивање губи-
така очекују  бољи резултати у наредном периоду.

Д.Трајковић

Контрола мерних места, антрфиле

ед пирот је у периоду од јануара до октобра имала најбољу реализацију планиране 
контроле мерних места, и чак је и премашила годишњи план за три одсто. планирано 
је, наиме, 4304,а реализовано 4433 контроле. С обзиром на чињеницу да су контроле 
најбољи начин превенције али и откривања неовлашћене потрошње и крађе елек-
тричне енергије, сви огранци треба да побољшају резултате у наредном периоду.

у ед лесковац је у 2011. години планирано 17216, а до сада реализовано 16164 кон-
троле, чиме је план остварен са 93,89 %. ед прокупље остварила је план са 90,60 од-
сто, што значи да је планирано 8608, а реализовано 7799 контрола мерних места.ед 
врање је план контроле остварила са 80,24 %, што значи да је од 18292 планиране 
контроле, обављено 14677, а остатак се планира за период до краја децембра.

ед зајечар је контролу мерних места спровела у проценту од 70,72 одто, планирано 
је наиме 12912, а остварено 9131 контрола на терену. ед ниш има у плану 46267 кон-
трола, и план је остварила са 30,86 одсто до октобра месеца, што значи да је искон-
тролисано 14279 мерних места.

пд југоисток  је до октобра 2011.године  план контроле остварио са 61, 79 %, плани-
рано је укупно 107599, а реализовано 66483 контрола.
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неовлашћена потрошња 

На територији читавог ПД Југоисток од јануара до окто-
бра 2011.године откривено је укупно 927 случајева неовла-
шћене потрошње електричне енергије. Највећи број 
откривен је сповођењем контроле мерних места у ЕД 
Ниш, 329, затим у ЕД Лесковац 275, у ЕД Прокупље 149, у 
ЕД Врање 108, у ЕД Зајечар 38,  док је на територији ЕД 
Пирот откривено 28 случајева крађе, тј неовлашћене по-
трошње електричне енергије

замена бројила,

Потребно је интезивирати активности на замени четво-
роцифрених бројила у свим огранцима Привредног дру-
штва. Препоручени критеријум за приоритeтнију замену 
бројила код потрошача је:

потрошња већа од просечне за дати конзум на коме се 
налази бројило,

већи број неуспешног очитавања бројила

На нивоу ПД Југоисток  планирана замена бројила реа-
лизована је од јануара до октобра  са 40,60 одсто.То значи 
да је замена планирана за 57350, а обављена за 23284 бро-
јила.Највиши проценат реализације плана замене бројила 
има ЕД Зајечар, са остварених 77,36%. Следи ЕД Лесковац 
са 59,13%, затим ЕД Врање са 39,14%, ЕД Прокупље са 
39,07 одсто, ЕД Пирот са 32,79 одсто, а у ЕД Ниш замена 
бројила је реализована са 12,89 %.

неочитани потрошачи, 

Укупан проценат неочитаних потрошача на територији 
целокупног ПД Југоисток је  6,89 %. У октобру  их је најви-
ше било на подручју ЕД Ниш 7,94 %, а најмање на подручју 
ЕД Пирот, 5,22 %. У ЕД Врање у октобру је забележено 7,86 
% неочитаних потрошача, У ЕД Зајечар 7,34 %, у  ЕД Леско-
вац 5,48%, док је на територији ЕД Прокупље у октобру 
остало неочитано  5,46 одсто потрошача.

Потрошача са потрошњом 0 (нула) kWh у октобру је на-
јвише било на подручју ЕД Прокупље, 16,79 %, и ЕД Пирот 
,14,77 одсто, док их је најмање било у Нишу, 5,79%, односно 
11,55% у ЕД Лесковац. Свакако  да демографско- географска 
ситуација има утицаја на ове параметре. На целој тери-
торији ПД Југоисток укупан проценат потрошача са 
потрошњом нула је 11,78 одсто. 

баждарена бројила и уклопни часовници,

У периоду од јануара до октобра баждарено је мање бро-
јила и уклопних часовника  него током прошле, 2010. го-
дине. На подручју целог ПД Југоистока  током 2010. године 
баждарено је 33628, а за 10 месеци 2011.године 19875 бро-
јила.У баждарници ЕД Зајечар баждарено је 7881, у ЕД 
Ниш 4511, у ЕД Лесковац 4143, а у баждарници ЕД Врање 
3340 бројила. Слична ситуација је и кад се ради о бажда-
рењу уклопних часовника, па је од јануара до октобра 
2011. године на подручју ПД Југоисток баждарено 2570 , 
док су  прошле године баждарена 5523 уклопна часо-
вника.

Кондензаторске батерије

током периода од јануара до октобра сви огранци 
пд југоисток  обављали су контроле исправности 
кондензаторских батерија , док је једино ед зајечар 
уграђивао и нове, укупно 38. препорука је да за 
његовим примером крену и остали огранци .у ед 
ниш обављена је контрола на највећем броју 
објеката – укупно 347, и пронађене су свега две 
неисправне кондензаторске батерије. у ед зајечар 
обављена је 101 контрола, и том прилоком утврђена 
неисправност код 8 батерија. у ед пирот 
контролисано је 40 тС, а пронађено 15 неисправних 
батерија, у ед прокупље 47 тC је прошло контролу, а 
нађено је 56 неисправних кондензаторских батерија. 
у ед лесковац , на 106 контролисаних објеката , 
пронађено је 6 неисправних батерија, док је у ед 
врање контролисан 31 објекат и није пронађена 
ниједна неисправна кондензаторска батерија.

Губици ГлОбАлНО и ПО ОГРАНциМА

пд југоисток

Пд Југоисток ће 2011.годину највероватније, судећи по 
расположивим параметрима и подацима, и с обзиром на 
методологију којом се до њих дошло, 2011. годину око-
нчати са проценим месечним губицима близу 18,93 %. 
што је благи раст у односу на прошлогодишњих 18,32 %, 
колико је бележено и у 2009. години.Најмањи губици забе-
лежени су у септембру ( 10, 47 % , што је значајно више од 
прошлогодишњих  6.60 % у истом периоду) , а највећи у 
јануару, чак 29,53 %, што за око 3 % надмашује прошло-
годишње вредности.Ови губици су ипак у нивоу вредности 
кумулативних губитака забележених у протеклом четво-
рогодишњем периоду.

ед врање

 ЕД Врање у периоду од јануара до октобра бележи куму-
лативне губитке од  26,45 % , што је вредност испод просека 
у четворогодошњем мерном периоду. И овде је највећи гу-
битак остварен у јануару, а најмањи у септембру.План гу-
битака за ЕД  Врање у периоду од јануара до октобра био 
је да се не пређе 22,25 %.

ЕД Врање је ипак забележила мање губитке него у 2009. 
години.

ед лесковац

ЕД Лесковац ће 2011. годину окончати у нивоу до сада 
остварених 19,71 % губитака, што је незнатно више од 
прошлогодишњих,а нешто мање од губитака 2009. године. 
Планом је било предвиђено да губици не прелазе 18,33 %, 
али су они, према четворогодишњем пресеку, у нивоу 
просечних.

ед прокупље

ЕД Прокупље период I-X завршава са губицима 
на нивоу од  око 20, 75%, при чему су они били 
највећи у јануару, а најнижи у јулу.
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Према плану није требало да пређу 18,01 одсто 
и током године варирају у односу на просечне  
вредности.У октобру су били значајно испод про-

сечних вредности.Генерално, они су ипак изнад просечних, 
као и прошлогодишњих вредности. 

ед пирот 

ЕД Пирот ће имати мали раст процента губитака на 
крају године у односу на претходну и 2009.годину, али са 
вредношћу од 10, 33 % она ипак бележи најнижи проценат 
губитака по огранцима у ПД Југоисток. У јануару је имала 
губитке од 14, 78 %, када се понегде бележе и вишеструко 
веће вредности.План је предвиђао да губици ЕД Пирот 
буду још мањи и да се задрже на вредности од 9, 78 про-
цената, што је свакако циљ којем ће се тежити. Губици ЕД 
Пирот у овој години ипак су већи од просечних губитака 
у четворогодишњем периоду.

ед ниш

ЕД Ниш је у октобру забележила губитак од 25, 45 %, на-
јвећи пораст губитака има у јануару, најмањи у септембру. 
По неким параметрима, годину ће завршити са губитком 
од око 27, 36%, што је више од прошлогодишње вреднсти 
и оне забележене 2009. године.Планом је предвиђано да 
ЕД Ниш забележи кумулативне губитке од 22,54 одсто, и 
то за период од јануара до октобра.Кумулативни губици 
ЕД Ниш већи су од просечних вредности током четворо-
годишњег периода. 

ед зајечар

ЕД Зајечар ће на крају године највероватније имати  ку-
мулативни губитак од око 13, 52 %, што је само незнатно 
више од вредности у 2009. и 2010. години.То је ипак нешто 
више од вредности предвиђених планом, а које су се кре-
тале до тачке од 11.26%.Од почетка године, међутим, гу-
бици ЕД Зајечар били су у опадању од марта месеца, иако 
су премашивали просечне, па понекад и максималне вре-
дности.

ПРОГНОзА

Под претпоставком да у наредним месецима (до краја 
године) месечни губици имају вредност остварених мини-
малних, просечних и максималних губитака из претходн-
их година, прогнозиране кумулативне вредности губитака  
могу достићи следеће вредности:

ед  зајечар

ако се следи крива максималног раста ..................... 14,48%
ако се следи крива просечног раста ........................... 13,88%
ако се следи крива минималног раста ...................... 13, 27%
са становишта такозване „смакнуте“ године ......... 13,47 %
2010. завршена са ............................................................ 12,06%
Планом предвиђено ...................................................... 11,50 %

ед ниш

ако се следи крива максималног раста ..................... 27,94%
ако се следи крива просечног раста ........................... 26,67%
ако се следи крива минималног раста  ...................... 26,63%
са становишта такозване „смакнуте“ године .......... 27,36%
2010. завршена са  ........................................................... 26,04%
Планом предвиђено ....................................................... 22,91%

ед пирот 

ако се следи крива максималног раста  .................... 10,86%
ако се следи крива просечног раста ........................... 10,37%
ако се следи крива минималног раста  ........................ 9.99%
са становишта такозване „смакнуте“ године ............ 9.99%
2010. завршена са  ............................................................. 9,71%
Планом предвиђено ......................................................... 9,50%

ед прокупље

ако се следи крива максималног раста  .................... 21,82%
ако се следи крива просечног раста ........................... 20,98%
ако се следи крива минималног раста  ...................... 20,50%
са становишта такозване „смакнуте“ године .......... 20,68%
2010. завршена са  ........................................................... 20,42%
Планом предвиђено ....................................................... 18,00%

ед лесковац

ако се следи крива максималног раста ..................... 21,62%
ако се следи крива просечног раста ........................... 20,36%
ако се следи крива минималног раста  ...................... 19,12%
са становишта такозване „смакнуте“ године .......... 19,35%
2010. завршена са  ........................................................... 19,28%
Планом предвиђено ....................................................... 18,00%

ед  врање 

ако се следи крива максималног раста  .................... 28,02%
ако се следи крива просечног раста ........................... 26,86%
ако се следи крива минималног раста  ...................... 26,04%
са становишта такозване „смакнуте“ године .......... 26,30%
2010. завршена са  ........................................................... 26,55%
Планом предвиђено ....................................................... 22,09%

пд југоисток

ако се следи крива максималног раста  .................... 19,62%
ако се следи крива просечног раста ........................... 19,23%
ако се следи крива минималног раста  ...................... 18,93%
са становишта такозване „смакнуте“ године .......... 18,93%
2010. завршена са  ........................................................... 18.32%
Планом предвиђено ....................................................... 17,50%
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Шаховски омаж  
у горанову  
славу

оДржаН Први мемориЈалНи турНир „гораН НеДељковић“

У просторијама ЕД „Југоисток“ одржан је 24. нове-
мбра Први Меморијални турнир посвећен од-
личном шахисти, вредном службенику „Југоис-

тока“ и племенитом пријатељу свих који су имали част да 
га за живота упознају Горану Недељковићу.

Први Меморијални брзопотезни турнир „Горан Неде-
љковић 2011“, уједно и X Гран При Ниша за 2011. годину, 
окупио је 45 играча, од чега чак 17 са међународним ти-
тулама ФИДЕ. Сви шахисти и организатори потрудили су 
се да се на достојанствен начин обележи трећа годишњица 
смрти великог заљубљеника у древну игру - Горана Неде-
љковића, службеника ЕД „Југоисток“ из Ниша.

Отварању турнира присуствовао је и генерални дире-
ктор Привредног друштва “Југоисток-Ниш” Драгољуб 
Здравковић. Он је овом приликом истакао да се нада да ће 
овај турнир посвећен Горану Недељковићу прерасти у 
традиционални, а што је потврђено великим бројем уче-
сника на овом турниру. Победнику ового брзопотезног 
турнира Мирославу Миљковићу директор Здравковић је 
уручио статуу цара Константина, која ће прећи следеће 
године у руке другог победника да би 2013. године кад се 
облежава 1 700 година од доношења Миланског едикта 
наредном победнику остала у трајно власништво. 

Горан Недељковић-Цакани, је након једне од безбројних 
брзопотезних партија, у Шаховском клубу „Ниш“, заврш-
ио у болници, а касније и преминуо. Свака партија, свако 

вече у клубу, одисали су духовитим коментарима, племе-
нитошћу, да би чак и поражени у сусрету са њим, то некако 
лакше подносио. Горан је пленио и појавом и харизмом, и 
многим позитивним карактеристикама, за којима просто 
вапи и наш шах и наше друштво.

Добар наградни фонд, одлична сала, освежење и приго-
дни поклони за све учеснике, обележили су турнир. -Све 
похвале заслужују руководиоци ЕД „Југоисток“ Ниш, по-
чев од Мирољуба Јовановића, руководиоца Сектора трго-
вине нишке Електродистрибуције , који је на отварању 
турнира, одржао пригодан говор и евоцирао успомене на 
покојног Горана, преко Драгана Милентијевића, руково-
диоца Центра за квалитет, који је први подржао идеју о 
турниру, до генералног директора Драгољуба Здравковића, 
који је и најзаслужнији за ово предивно шаховско вече, 
подвукао је председник Шаховског Савеза Ниша Драган 
Живић.

Почасни потез повукла је супруга покојног Горана, го-
спођа Љубинка Мрђеновић, у партији др Владица Андре-
јић- др М. Миљковић.

На овом атомском цугеру победио је новопечени доктор, 
ИМ Мирослав Миљковић, коме је ово прва званична ту-
рнирска победа, након дипломирања на Медицинском 
факултету у Нишу, са 9 поена из 11 кола. Други је био ФМ 
Марко Марковић, из Власотинца, са 8 поена, а на 
деоби од трећег до седмог места, са 7,5 поена, по-
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ређани по међубухолцу су: трећи мк Марио Ли-
ваја, четврти ФМ Станоје Јовић, из Лесковца, пе-
ти ФМ Бојан Тодоровић, из Пирота, шести мк 

Немања Живковић и седми мк Стефан Младеновић. 
Осми, последњи награђени такмичар, је ФМ Горан Терзић, 
са 7 поена. Специјалне награде освојили су: WИМ Сандра 
Ђукић, са 7 поена, најуспешнија такмичарка, ИМ Жељко 
Ђукић, 6,5 поена, најбољи ветеран, ЦМ Урош Цветановић, 
7 бодова, из Ћуприје, најбољи јуниор и мк Јован Митић, 
5,5 поена из Лесковца, најбољи представник ЕД „Југоисток“ 
Ниш.

Судијски посао успешно су обавили ФА Мирослав Ра-
ковић, уједно и задужен за паровање, ФА Слободан Попо-
вић и КА Мирослав Станковић. Секретар турнира, уједно 
и човек који је био и најзаслужнији за техничку реали-
зацију такмичења, испред реномиране фирме ЕД „Југои-
сток“ из Ниша, је био првокатегорник Миодраг Петковић. 
Комплетна техничка организација турнира је била у на-
длежности Градског шаховског савеза, а сам турнир је и 
био у циклусу квалификација за Гран При Ниша 2011.

 О.П.М.

дизалице за сваки огранак
За ефикасНиЈи раД На тереНу обНовљеНа мехаНиЗациЈа у ПД Југоисток 

Н ове платформе са хидрауличним дизалицама, по 
једна за сваки огранак ПД Југоисток, стигле су из 
Крагујевца на своја одредишта и умногоме ће по-

већати ефикасност и квалитет рада екипа на терену на 
територији читавог конзумног подручја које Југоисток 
покрива.

У питању су хидрауличне подизне платформе марке ХК 
Куреља, намењене за рад на висини, објашњава инжењер 
Милан Цекић, који је уједно и председник  Комисије за 
јавне набавке путем које су возила и набављена. Корпе су 
монтиране на новим камионима (шасијама) марке „застава  
New Turbo Rival" 40.12“.

Ова возила ће пре свега побољшати рад техничког сек-
тора у смислу смањивања губитака и одржавања, а пове-
ћаће и ефикасност Службе за наплату електричне ене-
ргије.

Набавка ових возила била је од великог значаја јер ова-
кав тип механизације није набаљан још од 2006.године, па 
је возилима из Крагујевца возни парк Југоистока осетно 
ојачан.

Д.Трајковић

2. Пред полазак из Крагујевца



18

Зглобна трокрака хидраулична платформа• 
Могућност бесконачног окретања око своје осе• 
Управљање платформом из корпе и са тла• 
Стартовање и заустављање мотора из радне корпе• 
Изолација целе платформе до 1.000 V• 
Четири хидраулична стабилизатора (постављена под • 
углом) са могућношћу појединачног управљања

Помоћна пумпа за ручни погон за принудно спуштање• 
Хидраулични погон преко извода снаге из мењача• 
Осигурање граничних положаја• 
Степен заштите електроуређаја ИП65• 
Радна висина 14,5 – 15 m• 
Носивост радне корпе платформе 200 kg• 
Минимални бочни дохват 7 m• 
Минимална дужина треће руке 1.800 mm• 
Ширина платформе у возном стању максимално 2,1 m• 
Висина платформе од горње ивице шасије возила у возном • 
стању максимално 2,5 m

Бочна заштита од подлетања• 
Габаритна светла• 
Радни фар у радној корпи• 
Жуто ротационо светло на крову кабине • 
Платформе поседују Атест заштите на раду за возила са • 
платформом и 

Атест о усаглашености возила са платформом са • 
Правилником о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

ТЕХНиЧКЕ КАРАКТЕРиСТиКЕ ПлАТФОРМи

Дизалице на пробном раду

Конвој спреман да крене пут  
Ниша, Зајечара, Врања, Лесковца, Пирота и Прокупља

децембарСка акција добровољног  давања крви У јУгоиСтокУ

хуманост која траје

П озиву хуманости одазвало се око 90 запослених 
као и гости,  чланови Удружења давалаца крви 
Југоисток,  колеге из Костолца, представници Те-

лекома , 

Полицијске управе Врање, а све то јеобележио Црвени 
крст Ниш са доделом  пригодних захвалница.

Организатори - пословодство Југоистока, заједно са Си-
ндикатом ПД и Синдикатом ЕД Ниш  у координацији са 
Заводом за трансфузију крви Ниш већ три деценије не 
прекидају традицију хуманости, и све је већи број младих 
који се укључују у акцију поред старих ветерана који стоје 
поносно на челу колоне.

Тим поводом на свечаном ручку, преседник Удружења 
Братислав Живић и представници Црвеног крста подели-
ли су  признања за даваоце који  први,  пети, десети, 35 и 
50 пут и више се одазивају безрезервно оваквим хуманим 
акцијама. Навикнути на оволико хуманости у давалаштву, 
овога пута доживели смо пријатно изненађење од младих 
волонтера који су присутни по пет и више година  у Црве-
ном крсту и свесрдно помажу акцију а овога пута  су пре-
нели песме о давалаштву победника у различитим катего-
ријама : до 4. разреда ; од 4-8. разреда и у категорији средња 
школа.

Децембарску акцију добровољног давања крви  
обележио је рекордан одзив запослених у ПД “Југоисток” Ниш.
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ТЕХНиЧКЕ КАРАКТЕРиСТиКЕ ПлАТФОРМи

Висок ниво свести запослених 
и ангажовање Преседника 
Удружења који лаконски обавља 
своју улогу уз свесрдну подршку 
Пословодства и Синдиката, шири 
се идеја давалаштва, јер дајући 
крв анонимно и ненаграђено 
спасавамо животе и унапређујемо 
здравље људи широм земље а и 
ширимо појам хуманости који нам 
и те како треба у овом времену 
отуђења.

М. Шиндић

Песма Анице Дунђер- 4. разред  О.Ш. 

Браћа Јерковић у Железнику на 

такмичењу у категорији од 1. до 4. 

разреда а на тему добровољног 

давалаштва крви освојила је прво 

место.

Крв  -  живот значи

Народ каже  "крв није вода"

зато кад она се мало дода

комшији, другу или незнанцу,

детету, трудници, неком странцу.

Кад знаш, да ти си помого први,

тај неко постаће твој рођак по крви !

Са крви  мало  помоћи треба 

да неко добије кредит са неба!

Кап по кап милион људи,

објасни другу безбрижан буди!

Та једна капљица, делић живота,

да је не поделиш баш је срамота!

Као што Ноле, Јеца и Ана 

дају се цели свакога дана

нека сви Срби буду први

- у новом спорту " ДАВАЊЕ КРВИ".
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леп геСт рУководСтва пд “јУгоиСток-ниш”

Одржавању Еко урбан волонтерском кампу младих  у Нишу са темом “ На Константиновом раскршћу” дало је допринос, између осталих, и Привредно друштво “Југоисток- Ниш”. Десетак волонтера из Србије и још толико из Русије, Пољске, Шпаније, Јужне Кореје, Италије и Француске средином августа учествовало је у Еко урбан кампу у организацији невладине организације “Зелени кључ” а под покровитељством Града. 

М лади волонтери су током десет дана боравка у 
нашем граду урадили и поклонили десет мо-
заика у сусрет обележавању 1 700 година од 

доношења Миланског едикта којим је цар Константин 
озваничио Хришћанство. У мозаику су урађени портре-
ти цара Константина и његове мајке царице Јелене, као и 
шест Христових монограма.

Циљ одржавања оваквог кампа где су се окупили мла-
ди разних нација и култура је не само унапређење урба-
не естетике и животне средине, већ и промовисање раци-
оналног коришћења природних ресурса, као и историје и 
културе нашег града. Осим тога, како је подвукла Оливера 
Милошевић, иницијатор овог пројекта и председник 
“Зеленог кључа” значајно је и поспешити активизам и во-
лонтерство младих.

За учеснике Кампа организован је и пријем у Градској 
кући. Поздрављајући младе волонтере, градски већник 

Миодраг Радовић је том приликом истакао да сам наслов 
Кампа “На Константиновом раскршћу” упућује да се 
Ниш налази на раскршћу толеранције и да је то порука 
коју учесници треба да пренесу својим пријатељима кад 
се врате у своју домовину. Ово је, између осталог, и при-
лика да се покаже да је активизам младих добар начин да 
се очува културно наслеђе, направе нова лепа дела и при 
том створе нова пријатељства.

Портрети су уграђени на чесми у парку Свети Сава са 
циљем да се промовише урбана естетика и унапређење 
животног простора. -То је истовремено и едукативна ко-
мпонента пројекта којом удружење жели да истакне зна-
чај очувања  културно историјског наслеђа и историјских 
личности за наш град, подвукла је Оливера Милошевић. 
Привредно друштво “Југоисток” ће, такође, добити један 
Христов монограм.

О.П.М.

Донација за еко камп младих волонтера

Млади волонтери на “Константиновом раскршћу”.
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САЧУВАЈ ДАНАС 

ЗА БОЉЕ СУТРА

уДружење стуДеНата техНике евроПе  

оргаНиЗовало међуНароДНи акаДемски курс 

Студенти из Европе и Ниша одржали су 
овог лета курс са темом “Сачувај 
данас за боље сутра” са заједничким 
циљем да еколошку одрживост и 
енергетску ефикасност учине 
саставним делом развоја савременог 
друштва. ПД “Југоисток” је препознао 
значај ове тематике која је саставни 
део наше делатности и био један од 
донатора курса.

Удружење Студената технике Европе “Бест” Ниш 
одржало је међународни летњи курс, 

традиционално, четврти пут, под слоганом “Сачувај 
данас за боље сутра”. На курсу који је трајао десет дана 
учествовало је 25 студената из Европе и 25 студената 
из Ниша који су имали прилику да кроз учење и 
дружење учествују на различитим социјалним, 
акдемским и културним активностима које су за њих 
организоване у сарадњи са Машинским, Електронским, 
Грађевинским и Факултетом Заштите на раду. Идеја 
еколошке одрживости и енергетске ефикасности 
постала је сатавни део развоја друштва и управо овај 
скуп младих људи се тиме бавио, обновљивим 
изворима енергије, ветрогенераторима, хибридним 
возилима, електричним возилима, казао је Никола 
Ранђеловић, активиста Удружења студената. Како су то 
теме које прожимају и нашу делатност то је Југоисток 
био један од донатора, а истовремено упознао ове 
будуће инжењере о нашем процесу рада, о 
хидроцентралама, о електричној енергији као 
племенитој енергији. О томе је говорила Слађана 
Манчић, ПР Привредног друштва Југоисток Ниш.

Учесницима скупа предавања су држали професори са 
Универзитета и  преставници института и друга 
стручна лица из привреде. Након предавања учесници 
скупа су имали и практични академски део где су 
подељени у тимове решавали одређене проблеме 
везане за задате теме. После 18 сати предавања и 12 
сати практичног рада у радионицама и студија које су 
послужиле као завршни рад, учесници су добили 
дипломе о завршеном курсу а и сертификате по 
презентовању својих радова.

Организовањем летњег академског курса омогућена је 
културна размена учесника из различитих земаља 
Европе кроз коју су приказани обичаји и култура 
земаља из којих учесници долазе. Културна размена је 
обухватила бројне активности као што су српско вече 
на коме су учесници преставили српску музику, кухињу, 
игре и кола чиме је страним студентима приближена 
национална традиција и култура, навео је Никола 
Ранђеловић.

 М. Шиндић

BEST za bolje sutra
BEST је аполитична и непрофитна организација студената технике која кроз своје  стручне 

курсеве и сајмове омогућава студентима мобилност и стручно усавршавање. Броји 3200 

чланова волонтера са 90 Универзитета из 30 земаља а активности које организују директно 

утичу на милион студената.
Учествовање на једном оваквом курсу преставља сјајну могућност за јачање 

међународних односа студената технике и упознавање људи из различитих култура као и 

за стицање дуготрајних пријатељстава. Искуство заснованоно на раду у отвореној 

заједници где физичке границе не постоје не утичу на рад, омогућава инжењерима да 

развију капацитете на раду у интернационалној и мултикултуралној средини.
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ЗдРАВ РАдНик НА ЗдРАВоМ РАдНоМ МЕСту

у брзани темпо савременог живота и велика изло-
женост стресу, не занемарујући при том значај ге-
нетског фактора, умногоме утиче на развој боле-

сти. Како смо по природи инертни ретко нам пада на па-
мет да се јавимо лекару због  контроле свог здравља, то су 
нам добродошли систематски прегледи. “Југоисток-Ниш” 
има склопљен уговор са Заводом за заштиту здравља за 
периодичне прегледе за радна места са повећаним ризи-
ком што је законска обавеза а за остале запослене орга-
низује се систематски преглед једном годишње што није 
законска обавеза али је пожељно и готово сви искористе 
ту могућност. 

Разговарали смо са др Марином Гавриловић, начел-
ником Службе за медицину рада, шта показује њихова 
статистика, које су болести заступљене међу радницима 
и уопште међу осталим пацијентима и колико успева њи-
хова промоција  слогана - здравље на радном месту.

-Успели смо да дугогодишњим радом промовишемо 
превентиву са циљем благовременог откривања раних 
симптома обољења и спречавања даљег развоја болести, 
подвлачи др Гавриловић. -Здрав радник на здравом рад-
ном месту важан је предуслов успешног пословања сва-
ког предузећа и због тога је иницијатива послодаваца да 
организује систематске прегледе својих запослених нео-
пходна, каже др Гавриловић и додаје да је све више орга-
низација које су схватиле значај здравља радника. -Уо-
чавајући потребу за редовним здравственим контролама 
запослених, последњих година нам се и приватне фирме 
обраћају за наше услуге -обављање систематских прегле-
да, истиче др Гавриловић.

Коначно се схватило да превентивом, како тврди Гаври-
ловићева, спречавамо многе болести или откривамо вр-
ло озбиљна обољења, иако пацијенти нису имали никак-
ве симптоме.- Међутим, иако је у последње време радно 
активно становништво покривено овим систематским и 
периодичним прегледима и тиме више заштићено у 
погледу очувања здравља, незапослени и даље не пос-
већују дужну пажњу редовним контролама свог здравља, 

нагласила је др Гавриловић.  -Чак и они који су присутни 
са одређеном дијагнозом не лече се, после неког времена 
долазе са истом или тежом дијагнозом, што је за нас по-
ражавајуће, објашњава она. 

Статистика показује да, према речима др Гавриловић, 
све је више пацијената међу младим људима са старач-
ким дијагнозама попут хипертензије, инфаркта, глике-
мије, обољења штитне жлезде и многе друге болести које 
су карактеристичне за “треће доба”. -Код жена са оболе-
лом штитном  жлездом утврдили смо да су прилично ко-
ристиле препарате за мршављење, наравно није само то 
узрок оваквом обољењу и учесталости болести али раз-
говори са пацијентима довели су нас и до таквих незва-
ничних података, каже др Гавриловић. Ипак, како она 
наводи, за овакве тврдње би  требало више времена пос-
ветити пацијенту а не неколико минута. Зато је пожељно 
имати своје лекаре што је и обавеза управо због праћења 
тока болести.

У нашој делатности у “Југоистоку” има много радних 
места са повећаним ризиком, и код таквих се раде перио-
дични прегледи који су законски обавезни. Извештај се 
обавезно ради у три примерка да ако је пацијент са на-
знакама неке болести обавештава се и он и фирма, и са-
ветује му се даље лечење. Код таквих радних места рад-
ник доноси лекарско уверење које се добија по урађеном 
прегледу код офтамолога, психолога и неуропсихијатра - 
три кључне дијагнозе за рад на висини. Такво уверење 
има снагу судског документа.

Кад говоримо о здрављу на радном месту говоримо о 
професионалним болестима, о болестима у вези са ра-
дом, замору и премору, као и стресу и мобингу, тренутно 
врло актуелном.

Послови су нам различити, али поштовање основних 
прописаних правила заштите за свако радно место, а по-
готову оних са ризиком, је предуслов за рад у безбедном 
окружењу.

Милијана Шиндић

превентивни СиСтематСки прегледи

Нишка Електродистрибуција у оквиру Привредног друштва Југоисток, као социјално 
одговорне фирме, створила је могућност својим запосленима у организацији Актива 
жена да једноставно и без чекања а и бесплатно обаве здравствене прегледе у Заводу 
за здравствену заштиту радника “НИШ” - диспанзер Машинске индустрије.
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У СУСрет обележавањУ 1700 година од миланСког едикта

Цар Константин наследивши престо од оца цара 
Констанција Флора,водио је велике битке за 
утврђење царства. Пред битку са Максенцијем, 
римским тиранином, Константин је био у 
великој сумњи у свој успех. Јавио му се на дану 
велики бљештави крст на небу, на коме је стајао 
натпис: Овим побеђуј! Цар нареди да се искује 
велики крст сличан ономе који се указао и да се 
носи пред војском. Снагом крста добио је 
снажну победу над бројно надмоћнијим 
непријатељем и победоносно ушао у Рим. Од 
312. године владао је заједно са царем источног 
римског царства Валеријем Ликинијем, а после 
победе над њим владао је целим царством до 
смрти. Константин је годину дана касније 
озваничио 313. године Милански едикт којим је 
престао прогон хришћанства. После победе на 
Босфору изградио је леп престони град који се 
од тада зове Константинопољ. Када је настао 
раздор у цркви због јеретика Арија, цар је сазвао 
Први Васељенски Сабор у Никеји 325. год. где је 
осуђена јерес а православље утврђено. Света 
Јелена, мајка царева, сазидала је на Голготи 
цркву Васкрсења и многе друге цркве по Светој 
земљи. Константин је умро 337.године у 
Никомидији, сахрањен је у Цариграду а 
канонизован је као први хришћански цар.

М.Шиндић

Говор патријарха Иринеја

Да ли би нам помого штит са крстом да се 
одбранимо од свих зала која су нас снашла 
или један    Костантин Велики  да помири и 
уједини све екстреме, а могао би да организује 
прославу Миланског едикта обзиром на 
различите ставове наших организатора.

 Његова светост патријарх српски Иринеј 
позвао је власт у Србији да се угледа на рим-
ског цара Константина.

“Можда  наши који воде земљу треба да 
имају у виду едикт цара Константина који је 
хришћанима вратио цркве, имања и слободу и 
да поступе на исти начин”, рекао је патријарх 
Иринеј на античком локалитету “Феликс 
Ромулијана” код Зајечара, где је на темељима 
римског града служио свету архијереску 
литургију.

“ОВИМ ПОБЕЂУЈ”
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Летња “генералка”  
за сигурну зиму

ревизије трафо Станица на подрУчјУ нишке електродиСтрибУције  
за безбеднУ “енергетСкУ” зимСкУ СезонУ

В ећа улагања у модернизацију опреме у електрое-
нергетским објектима и њихове детаљније реви-
зије него ранијих година условиле су да последњих 

пар зима на подручју нишке Електродистрибуције буде 
значајно мањи број прекида у напајању електричном ене-
ргијом,  а боља организација посла у зимском периоду је 
омогућила да и време прекида буде што краће. Руководи-
лац Сектора за одржавање електроенергетских објеката 
нишке Електродистрибуције Дејан Вучковић поготову 
истиче да иако су имали бројне проблеме у набавци мате-
ријала, лошем стању возила и мањку радника, све неоп-
ходне припреме за предстојећу зимску сезону су успешно 
и благовремено обављене.  

Активности су спровођене у више смерова на широком 
дијапазону напонских нивоа, врстама електроенерге-
тских објеката и послова Службе одржавања, каже Ву-
чковић. 

Електроенергетски објекти напонског нивоа 110 и 35 
kV су потпуно спремни за предстојећу зимску сезону. 
Вучковић истиче да су благовремено одрађене планира-
не ревизије, а није се штедело ни на модернизацији опре-
ме у трансформаторским станицама поменутог напон-
ског нивоа. Уграђен је велики број вакуумских прекида-
ча уместо малоуљних. –Отклоњени су  и недостаци на да-
леководима напонског нивоа 35 и 10 kV, који су током 
претходних месеци уочени термовизијским испити-
вањем, а уређени су и простори у окружењу самих транс-
форматорских станица, објашњава Вучковић.

У току је друга фаза реконструкције трансформаторске 
станице напонског нивоа 110/10 kV “Ниш 8”. Уграђене су, 
према Вучковићевим речима, 32 десеткиловолтне ћелије. 
Реализација друге фазе реконструкције помену-
те трансформаторске станице омогућиће сигур-
није напајање електричном енергијом и боље на-

Нови директор Ед „Ниш“ 
САшА пЕтРоВић

О длуком директора Привредног друштва „Југо-
исток-Ниш“ на чело нишке Електродистрибу-
ције постављен је дипломирани инжењер 

електротехнике Саша Петровић, који је до недавно оба-
вљао дужност директора Дирекције за планирање и инвес-
тиције у ПД „Југоисток-Ниш“. У Електродистрибуцији 
„Ниш“ Саша Петровић је готово две деценије, а међу број-
ним функцијама које је обављао у техничкој делатности не-
кадашњег јавног предузећа, својевремено је био и директор 
Погона „Ниш“.

Приоритетни и трајни циљ садашњег директора нишке 
Електродистрибуције је смањење губитака електричне 
енергије и остварење наплатног задатка у сарадњи и уз 
подршку својих сарадника и руководства привредног 
друштва. Директор Саша Петровић ће, између осталог, ин-
тензивирати и сарадњу са градским структурама у циљу 
побољшања квалитета услуга испоруке електричне енер-
гије свим купцима на подручју које покрива нишка Еле-
ктродистрибуција.

О.П.М.

Директор ЕД “Ниш” 
Саша Петровић: 
Приоритет, али и 
трајни циљ смањење 
губитака и добра 
наплата

Ед
 јН

иш
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понске прилике не само за купце у који живе у 
стамбеним насељима, већ и поуздано напајање за 
новоформирану индустријску зону у околини 

Доњег Међурова.

Почели су и радови на реконструкцији трансформато-
рске станице напонског нивоа 35/10 kV “Станко Пауно-
вић”, која напаја електричном енергијом западни део гра-
да, наводи Вучковић. – Ова трансформаторска станица 
добија нову електро опрему, а изводе се и грађевински 
радови, каже Вучковић. Опсежни радови изведени су и 
трансформаторској станици напонског нивоа  110/ 10 kV 
“Ниш 5”. – У овој трансформаторској станици опремају 
се 110 киловолтна трафо поља, а урађен је и ремонт транс-
форматора снаге 20 MVA, који је добијен од Електромре-
же Србије, образложио је Вучковић.

По плану и у року припремљени су и електроенергет-
ски објекти напонског нивоа 10/0,4 kV за зимску сезону 
пред нама. Вучковић подвлачи да су упркос свим пробле-
мима урађене ревизије трансформаторских станица овог 
напонског нивоа у предвиђеном законском року од две 
године и тај посао се обавља континуирано. Искуства по-
следњих година, према Вучковићевим речима, показују 
да урађене ревизије у електроенергетским објектима по-
менутог напонског нивоа доприносе знатно мањем броју 
прекида у напајању електричном енергијом, него раније. 

Ове године имали смо и велики број активности које су 
везане за проширење или реконструкцију нисконапон-
ске мреже, од којих су неке биле планиране а неке изну-
ђене, каже Вучковић. – Наиме, неретко смо морали да ан-
гажујемо наше екипе у отклањању штете, јер су радници 
грађевинских фирми током изградње улица оштетили 
или угрозили подземне водове, објашњава Вучковић.

- Због интезивних грађевинских радова, ове године 
смо посебно имали велики број интервенција и наше 
екипе су брзо и ефикасно санирале штету да би време 
прекида у напајању електричном енергијом градског кон-
зума било што краће, закључује Вучковић.

Ове године, како Вучковић истиче, реконструисано је 
и 20 трансформаторских станица напонског нивоа 10/0,4 
kV. Том реконструкцијом повећана је снага поменутим 
трансформаторским станицама и замењена је електро-
опрема у њима. –Неретко у тим трансформаторским ста-
ницама изведени су и грађевински радови, подвлачи 
Вучковић. Тиме су се обезбедили и услови за прикљу-
чење нових купаца а и побољшали услови напајања елек-
тричном енергијом. Ревизије електроенергетских објека-
та на ванградском подручју, које су почеле прошле годи-
не, до почетка зимског режима рада биће окончане у 
потпуности.

Резимирајући све активности које су последњих месе-
ци спровођене у оквиру летњих припрема за предстојећи 
зимски режим рада, Вучковић очекује и да ће се ове зиме 
наставити позитиван тренд што мањег броја прекида у 
напајању електричном енергијом. Непрекидно дежур-
ство монтерских екипа биће заступљено и ове зиме. Има-
јући у виду да су се припреме за наступајућу зимску сезо-
ну и поред бројних проблема успешно обавиле, Вучковић 
подвлачи да је неопходно да се у наредном инвестицио-
ном плану издвоји више средстава за инвестиционо и те-
куће одржавање електроенергетских објеката на конзуму 
нишке Електродистрибуције и да набавка потребне оп-
реме путем јавних тендера буде ефикаснија.

Оливера Манић

нове трафо Станице прешле у “руке” диСтрибуције

изградња нових стамбених зграда и надградња постојећих је последњих година посебно интензивна. уз нову 
стамбену зграду неопходно је изградити и нову трансформаторску станицу како би напајање станова будућих 
станара електричном енергијом било поуздано и стабилно. вучковић истиче да последњих година већи број но-
вих трансформаторских станица прешло у основна средства нишке електродистрибуције и самим тим и брига о 
њиховом одржавању.
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нова опрема за хидроелектране „Света петка“ и „Сићево“

у оквиру програма ЕПС-а да ревитализује 17 старих 
хидроелектрана и изгради 18 нових на подручју 
Србије, финансирајући се делом из кредита Евро-

пске банке за обнову и развој, хидроелектране на под-
ручју нишке Електродистрибуције „Света Петка“ у Ост-
ровици и „Сићево“ у Сићеву добиле су „нова одела“. „Ста-
ри шињел“ хидроелектрана „Света Петка“ носила је та-
чно 102 године, а „Сићево“ је готово цео век већ истраја-
вао у њему. Један генератор је ремонтован у хидроелек-
трани “Света Петка” а спремна су још два, а у хидроелек-
трани „Сићево“ преузеће „кормило“ три ремонтована ге-
нератора.

Шеф Службе за производњу у малим хидроелектрана-
ма Живојин Алексић подвлачи да је екипа „АТБ Север“ 
из Суботице према потписаном уговору о пружању услу-
га јула ове године завршила монтажу свих елемената ге-
нератора и будилице агрегата ХА 1 у хидроелектрани 
„Света Петка“. -Након демонтаже и дефектаже свих дело-
ва генератора и будилице закључено је да мора да се ура-
ди премотавање статора генератора и преизоловања по-
лова гнератора и ротора будилице, израда новог колекто-
ра и ексцентра будилице, објашњава Алексић део про-
блема на које су наилазили стручњаци приликом монта-
же нове опреме.

Сви елементи генератора и будилице су израђени са 
жицом и материјалима у „F“ температурној класи и ура-
ђени су у „Resin-Rich“ технологији, што значи да су лаки-
рани, испечени и конзервирани тако да се у будућности 
када се периодичним испитивањима утврди да је генера-
тору потребан сервис, могу сервисирати прањем и одма-
шћивањем, каже Алексић. -Предност оваквог начина од-
ржавања генератора је у томе што се смањује могућност 
нежељеног испадања машине из система у периодима ка-
да су хидрогеографске прилике повољне и када електра-
на може да ради пуним капацитетима, односно, машина 
би се плански заустављала у периоду када нема воде, обја-
шњава он.

Ваља истаћи да су ремонти ових музеја на Нишави, 
који вредно раде и производе зелене киловате, упркос 
прохујалим деценијама, урађени тако да су задржане ау-
тентичне форме постројења. Баш као у време кад су поче-
ли тек да производе електричну енергију и осветлиле до-
мове некадашњих Нишлија.

О.П.М.

„Царева одела“ за „бардове“ струје

Нова опрема за “вечите даме” хидроелектране 

“Света Петка” и “Сићево”
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нишка електродиСтрибУција проСлавила СлавУ Света петка

Следи година  
промена

Запослени нишке Електродистрибуције обележили су славу Света Петка уз 
присуство бројних пословних партнера и представника градске власти.  

Домаћин славе директор нишке Електродистрибуције Саша Петровић је са својим 
сарадницима и генералним директором ПД „Југоисток-Ниш“  

Драгољубом Здравковићем учествовао у резању славског колача а сам обред извео 
је отац Раша старешина Палилулске епископије. Отац Раша је запосленима у 

нишкој Електродистрибуцији пожелео пуно пословних успеха и у наредној години 
и да се на том путу руководе племенитим принципима за добробит народа.

Честитајући славу запосленима у нишкој Електродистрибуцији и поздрављајући 
присутне званице директор Погона „Југ“ Драгослав Павловић подвукао је да ће 
наредна година бити година великих промена у  пословној организацији ПД 

„Југоисток-Ниш“ и да очекује да ће раздвајање дистрибутивне делатности и 
трговине електричном енергијом бити изведено на добробит свих запослених.

О.П.М.
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Пословница “Мерошина” и Пословница “Житорађа” црне су 
тачке у пословању огранка “Прокупље”. Упркос томе што 
оне покривају подручје плодне моравске и Топличке равнице 
и самим тим богата села, њихови житељи се такмиче ко 
ће мање да плати  за утрошену ел.енергију и ко ће више да 
“сакрије” који киловат. Крађе електричне енергије сузбијају 
се постављањем измештених мерних места и сталном 
контролом потрошача а наплата се побољшава мерама 
искључења, утужењима и слањем инкасаната на терен. 
Зауздани  су комерцијални губици и у селу Батушинац, у плану 
су села Александрово-у Пословници Мерошина и Јасеница у 
Пословници Житорађа где су уочени велики губици ел.енергије. 
Због недостатка средстава за набавку нових измештених 
мерних ормарића касни се са реализацијом плана на смањнењу 
губитака.

иМо - лече “моравски синдром”

Постављањем иЗмештеНих мерНих места са ДаљиНским очитавањем и искључењем  
На ПоДручЈу ПословНица “мерошиНа” и ,,житорађа,, ограНка ПрокуПље  
губици електричНе еНергиЈе раДикалНо смањеНи

В елика улагања у по-
стављање измеште-
них мерних места 

на подручју, које покрива 
Пословница “Мерошина” 
Електродистрибуције “Пр-
окупље”, последњих месе-
ци дају очигледне резулта-
те. Ниво комерцијалних гу-
битака електричне енергије 
пада из месеци у месец, али 
је проблем неовлашћене 
потрошње и слабе наплате 
сувише дуго опстајао да би 
нестао преко ноћи. Дирек-
тор огранка “Прокупље” 

Иван Гашић подвлачи да су две црне тачке у овој Елек-
тродистрибуцији купци са подручја пословнице “Меро-
шина” и “Житорађе”, који оптерећују пословање огранка. 
Реч је о житељима моравских и Топличких села са под-
ручја ових општина, који добро зарађују од “првог зрна” 
засађеног под пластеницима у свом атару а опет су најго-
ре платише и проналазе лукаве начине да потроше кило-
вате који се нигде не бележе.

Ове две црне тачке у Електродистрибуцији исказују гу-
битке из месеца у месец, мада са постављањем измеште-
них мерних места у критичним подручјима све мање, ка-
же директор Електродистрибуције “Прокупље” Иван Га-
шић. - Примера ради губици електричне енергије целог 

огранка  у фебруару ове године износили су 24,54 одсто, 
док је Пословница “Мерошина” у том периоду бележила 
преко 23,52 одсто а Пословница “Житорађе” више од 40 
одсто, истиче директор Гашић. Како је одмицала година , 
према Гашићевим речима, тако су се смањивали и губи-
ци, те су у септембру укупни губици на нивоу По-
словнице “Мерошине” свели на 18,39 одсто а у “Жи-
торађи” чак 22,86 одсто. С друге стране, Погон “Куршу-
млија” и “Пословница “Блаце” нижу само добре резулта-
те и што се тиче смањења губитака и у погледу наплате. 
Упркос томе што покривају веома сиромашно подручје, 
Пословница “Блаце” је у септембру имала свега 6,67 одсто 
губитака, Погон “Куршумлија” само 7,78 одсто, а у Погон 
“Прокупље” су забележени губици од десет одсто, што је 
опет на нивоу техничких губитака у дистрибутивној мре-
жи.

Електродистрибуцији “Прокупље”, а поготову шефу 
Пословнице “Мерошина” Милану Јевтићу, главобољу је 
највише задавало село Батушинац са својих 800 житеља. 
Само Батушинац у оквиру своја два трафо реона дугује 
према последњем обрачуну 59 милиона динара. Колико 
је озбиљна ситуација са купцима у Батушинцу показује и 
податак да од укупно 24 “милионера” дужника на под-
ручју Пословнице “Мерошина” , чак половина таквих 
“шампиона” у дуговању живи у Батушинцу. -Оба трафо 
реона су сада покривена измештеним мерним местима, а 
само за трафо реон “Батушинац 2”, где је мањи 
број купаца у односу на прикључене на трафо 
станицу “Батушинац 1” у ову сврху је уложено 

Директор огранка “Прокупље” Иван Гашић: Осим постављања измештених мерних места, приступићемо и 
замени четвороцифрених бројила дигиталним како би спречили употребу магнета
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три милиона динара и резултати  у сузбијању 
крађе електричне енергије су већ видљиви, под-
влачи Јевтић.- Сада је на реду постављање из-

мештених мерних места и самим тим санирање губитака 
у селу Александрово, јер и тамо имамо много проблема, 
објашњава Јевтић и додаје да  четири села на подручју 
Пословнице “Мерошина” представљају критичне тачке и 
то, осим Батушинца, Александрово, Градиште и Балајнац. 
-Када би се сузбили комерцијални губици у поменутим 
селима, губици би били на нивоу техничких, закључује 
Јевтић. Губици у Александрову иду и до 40 одсто. Према 
последњим мерењима у трафо станици “Александрово 
2”, где је постављена мерна група која је од пресудне важ-
ности за утврђивање тачних вредности комерцијалних 
губитака, ниво “изгубљених” киловата износи готово 32 
одсто.

Према последњим, мада непотпуним подацима, за сеп-
тембар, крађа електричне енергије у трафо реону “Бату-
шинац 1” износи свега 7,65 одсто, док је у фебруару пре 
почетка постављања измештених мерних места ниво гу-
битака износио фрапантних 49,01 одсто, што значи да је 
тада половина испоручених киловата нестала без “запи-
саног” трага на бројилима. Разлика између фактурисане 
и испоручене електричне енергије се срећом све више 
смањује. Осим постављања измештених мерних места у 
којима бројила паралелно бележе потрошњу у сваком до-
маћинству, сталне су и контроле крађе електричне енер-
гије у критичним подручјима.

Наплата на подручју Пословнице “Мерошина” је, пре-
ма Јевтићевим речима, и даље слаба. Екипе на терену сва-
кодневно искључују дужнике, мада их то као и чињеница 
да због неовлашћеног прикључења следи тужба, не спре-
чава да се поново прикључе.- Неких помака у побољшању 
наплате ипак има, јер су се многи дужници са милион-
ским дугом сагласили да склопе споразум са Електроди-
стрибуцијом “Прокупље” и постепено почну да отплаћују 
дуг на рате, истиче Јевтић.

На подручју које покрива Пословница “Житорађа”, ре-
шени су проблеми комерцијалних губитака у Вољчинцу 
и Житорађи постављањем измештеног места мерења, а 
сада је на реду постављање таквих бројила са измеште-
ним мерним местима у селу Јасеница , каже директор 
огранка “Прокупље” Иван Гашић. Може се рећи да има-
мо податак да готово 90 одсто домаћинства у том селу ко-
ристи магнет на бројилима, како би се успорило беле-
жење утрошених киловата и самим тим приказало лаж-
но стање потрошње, потпуно квалификован за рубрику 

“Веровали или не”.  Крађа струје путем магнета у поједи-
ним селима је толико заступљена да кад би, како се наша-
лио директор Гашић својој муци, прошао камион са гво-
жђем привукао би све те магнете у низу. 

Изузетно је тешко борити се против оваквог начина 
крађе електричне енергије, превасходно због тога што је 
практично немогуће доказати да је лажни приказ утро-
шених киловата омогућен коришћењем магнета, подвла-
чи он и додаје да се приликом контрола уочени чисти 
траг на прашњавом струјомеру тешко може подвести под 
необорив материјални доказ са којим би се могли појави-
ти на суду. -Међутим, како нестижемо да набавимо пот-
ребан број тих измештених мерних ормарића, принуђе-
ни смо да спроводимо сталне циљане контроле сумњи-
вих купаца. 

Само прошлог месеца на подручју Пословнице “Жито-
рађе” откривено је чак 30 крађа, наводи директор Гашић. 
Једно од решења са којим креће руководство огранка 
“Прокупље” у борби против крађе струје путем магнета 
биће и замена бројила са четвороцифреним бројчаником 
на подручју огранка савременим дигиталним бројилима. 
Тиме ће се пре свега онемогућити враћање бројчаника на 
мањи број  утрошених киловата од реалних. На конзуму 
Електродистрибуције “Прокупље” са четвороцифреним 
бројчаником има 8 100 бројила.

До недавно је Пословница “Мерошина” била прва по 
нивоу губитака електричне енергије а сада су то “вођст-
во” преузели купци са подручја Пословнице “Житорађе”. 
Пословница “Мерошина” је остварила септембра 65 од-
сто наплатног задатка, док је “Житорађе” успело да нап-
лати 79 одсто свог потраживања.Пословница “Блаце” и 
Погон “Куршумлија” нижу позитивне резултате. Док се 
Пословница “Блаце” сада може подичити малим нивоом 
комерцијалних губитака, Пословница “Блаце” има са ос-
тварених 106,7 одсто предност у наплати. Међутим, и Ку-
ршумличани са нешто више од 99 одсто оствареног нап-
латног задатка не заостају много за Блачанима.

Директор Гашић вратио је и првобитни начин наплате 
потраживања на терену. -Уводећи и инкасанте који на 
критичним подручјима свакодневно обилазе дужнике, 
додатно се појачава притисак и омогућава да се и тим пу-
тем оствари боља наплата, закључује на крају директор 
Гашић.

Оливера Манић

Кућа једног од “милионера” 
дужника у Батушинцу

Домишљатост “Мораваца” у 
неовлашћеној потрошњи на делу
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Зелена енергија из „стајњака“

Прва електраНа На биогас у србиЈи граДи се у блацу

До краја ове године, уколико буде текло све по плану, биће пуштена 
у погон електрана на биогас у Блацу, прва такве врсте у Србији. 
Пионир у оваквом подухвату у области енергетике на нашем тлу је 
познати произвођач млека и млечних производа на југу Србије Милан 
Видојевић, власник Млекаре „Лазар“ из Блаца, чији се производи 
високо котирају на тржишту не само у Блацу, Прокупљу, Нишу и 
Алексинцу, већ и на подручју наших суседа Македоније и Црне Горе.

П оследњих година производња електричне енер-
гије из обновљивих извора енергије путем „зеле-
них“ технологија које не загађују животну среди-

ну је примарни тренд у свету. У Србији је за сада најза-
ступљенији вид зелене енергије из хидро потенцијала, 
док су још у повоју употреба ветро и сунчеве енергије. 
Прозводња електричне енергије из био масе код нас још 
није заживела, иако се у земљама Западне Европе већ 
увелико користи. Ипак, и у Србији ће ускоро заживети и 
ова врста примене зелене технологије у енергетској обла-
сти. Власник Фабрике млека и млечних производа „Ла-
зар“ из Блаца, Милан Видојевић гради прву електрану на 
биогас у Србији.

На идеју да изградим електрану која би прозводила 
електричну енергију на биогас дошао сам трагајући за ре-
шењем за квалитетно одлагање отпада који настаје у 
Млекари (сурутка) и отпада са фарме, каже Милан Видо-
јевић, власник „Лазара“. Поготову је изградња електране 
постала најекономичније решење за одлагање отпада са 

фарме, ако се има у виду да се дневно са фарме мора укл-
онити око 40 тона стајњака. – Кад се већ дошло на ту ид-
еју, онда се поставило питање одабира концепта изградње 
електране, објашњава Видојевић и  одлучује се за амери-
чки концепт производње гаса из био масе. -Амерички ко-
нцепт постројења производње оваквог гаса је далеко јед-
ноставнији од европског и самим тим и јефтинији кад је 
у питању набавка опреме, али и кад је у питању њено кас-
није сервисирање и одржавање, образлаже Видојевић.

Вредност ове значајне инвестиције је нешто преко два 
милиона евра а пројектована снага је један мегават. Еле-
ктрана ће радити пуним капацитетом, према Видојеви-
ћевим речима, од самог почетка пуштања у погон. По-
четак рада ове прве електране на биогас  код нас се оче-
кује већ у другој половини децембра. Парадоксално је да 
ће електрана, уколико буде текло све по плану, бити из-
грађена за само шест месеци, док је израда про-
јектне документације и прибављање свих по-
требних сагласности од надлежних институција 

Ускоро прва електрана на биогас у Србији
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трајала читаве две године. И сам Видојевић, који 
је у приватном предузетништву безмало пуне 
две деценије, подвлачи да је много сегмената у тој 

процедури за добијање дозволе за градњу непотребно и 
сувишно, али да се морају поштовати правила законо-
давца. Парадокс је тим пре већи, ако се има у виду да је 
Влада да би стимулисала производњу зелених киловата 
још крајем претпрошле године одредила високу цену за 
пуштање киловата произведеног путем зелене техноло-
гије у електроенергетски дистрибутивни систем.

Изградња електране која ће за погонско гориво корис-
тити гас из био масе је веома значајна, тим пре што се гра-
ди на девастираном подручју југа Србије, где је привреда 
готово замрла. Реализацијом овог једнственог пројекта у 
нас, многе локалне фирме су добиле ангажман. Домаћи 
извођачи добили су шансу за посао, како Видојевић исти-
че, не само у области изградње него и у области монти-
рања потребне електро опреме.

И сама делатност афирмисања производње млека у јед-
ној од најнеразвијенијих подручја Србије захтева позор-
ност и упућује на то да се упорним радом могу савладати 
све препреке. Пре 17 година Милан Видојевић је почео 
своју „млечну“ линију производње са само неколико рад-
ника, а данас број запослених у његовој фабрици је близу 
две  стотине. На фарми површине осам хектара у околи-
ни Блаца узгаја се 650 грла музних крава, које се хране 

крмним биљем и житарицама засађеним на 850 хектара 
земље. Дневно се у Фабрици „Лазар“ преради 12 тона 
млека, које се заједно са квалитетним млечним произво-
дима а по нижим ценама дистрибуира у 25 продавница 
лоцираних у Блацу, Прокупљу, Нишу и Алексинцу.

Ваља истаћи да је израчунато да Србија има годишњи 
потенцијал био масе од 2,7 милиона тона еквивалентне 
нафте, али се она користи у симболичним количинама, 
због неодговарајуће законске регулативе и начина фи-
нансирања пројеката из те области. Србија од свих обно-
вљивих извора енергије највише располаже биомасом, 
чак 62 одсто  и има највише пољопривредне биомасе, од-
носно 1,7 милиона тона, а дрвних остатака око милион 
тона. Велике су могућност коришћења биомасе за произ-
водњу електричне али и топлотне енергије, што би омо-
гућило знатне енергетске, али и економске уштеде.

Енергетски потенцијал неискоришћене био масе у 
Србији једнак је количини од 55 одсто укупно произведе-
не електричне енергије или 78 одсто укупног годишњег 
увоза природног гаса или 51 одсто годишњег увоза 
нафте.

 Оливера Манић

Милан Видојевић,власник Млекаре “Лазар” из Блаца:  
Електрана на биогас најбоље решење за одлагање биоотпада
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доградња пословнице „блаце“

Бољи услови за наплату

ВЕСТИ ИЗ ОГРАНКА „ПРОКУПЉЕ“

Н акон четири деценије од изградње пословне згра-
де, Пословница „Блаце“ добија ново рухо. Осим 
нове фасаде и замене дотрајале столарије, По-

словница „Блаце“ добија и проширење у делу за наплату. 
Референт за објекте у овој пословници Василије Мрделић 
подвлачи да су до сада били лоши просторни услови у де-
лу где се обавља наплата, па је нови простор где ће бити 
просторија за наплату и канцеларија за шефа наплате са 
посебним санитарним чвором више него добродошао. 

Извођач грађевинских радова је Јавно комунално пре-
дузеће Блаце, а инвестиција је вредна 1,6 милиона дина-
ра. Реновирање пословне зграде са новим просторијама 
биће окончано до краја октобра.

О.П.М.

Ж итељи насеља званог „Код 
Шумске секције“ на Сто-
шовицком брду у Блацу 

ове зиме имаће стабилно напајање 
електричном енергијом и боље на-
понске прилике него до сада. Захва-
љујући реконструкцији нисконапо-
нске мреже коју су урадили запосле-
ни у Пословници „Блаце“, неће ви-
ше бити проблема са прекидима у 
напајању електричном енергијом, 
који су били чести у последње вре-
ме.  

Референт за објекте Пословнице 
„Блаце“ Василије Мрделић каже да 
постојећа мрежа датира још из шез-
десетих година прошлог века и била 
је постављена на дотрајалим дрве-
ним стубовима. Дрвени стубови су 
сада замењени бетонским, а алуми-
нијумски проводници надземне ни-
ско-напонске мреже пречника шес-
наест милиметара замењени су 
СКС-ом (самоносећим кабловским 
снопом) пречника 3 x 35 + 50/8 mm

О.П.М.

Р адници Погона “Куршумлија” недавно су 
завршили изградњу прикључног кабловског 
вода за Базну станицу - ВИП мобилног теле-

фонског оператера у Доњем Точану. Реализацију 
инвестиције вредне четири милиона динара оба-
вила је екипа Радне јединице за одржавање објека-
та напонског нивоа 10/04 kV поменутог погона. 

Урађен је нисконапонски  прикључни вод у ду-
жини од 2 800 метара. Тиме је покривено подручје 
Куршумлије и овим мобилним оператером, а нова 
Базна станица ће сигурно побољшати и комуника-
цију самих запослених у Погону “Куршумлија”.

 О.П.М.

базна станица у  
доњем точану

Реконструкција 
мреже
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бакар из трафоа  
на мети пљачкаша

УчеСтале крађе бакра из трафоа СтУбних трафо Станица  
на подрУчјУ огранка “електротимок” пд “јУгоиСток-ниш”

у пркос томе што последњих година нису забележе-
ни тежи случајеви крађе каблова због бакра на 
подручју огранка “Електротимока”, последњих 

пар месеци су на мети лопова трафои стубних трафо ста-
ница што до сада није забележено. Директор за технички 
систем огранка “Електротимок” Драган Рапаић подвлачи 
да је онеспособљавање трафоа због крађе бакра учестало 
у последње време и да су органи гоњења још у потрази за 
починиоцима који су вероватно припадници организо-
ване групе добро  обучене за овакву врсту кривичних де-
ла.

Од краја августа имамо учестале нападе на наше елек-
троенергетске објекте, пре свега стубне трафо станице 
који се налазе у руралном подручју и на ободима наше 
десеткиловолтне мреже. Највише напада било је на под-
ручју Електродистрибуције Бор и то на територији Црног 
врха, Кривеља и Кривељске реке, наводи Рапаић. -Не-
познати починиоци су чак у Кривељској реци искључили 
трафо станицу с обзиром на то да тај објекат има и свој 
растављач. Попели су се на стубну трафо станицу обори-
ли трафо на земљу и поскидали све бакарне намотаје и 

бакарне проводнике  који су служили за успостављање 
везе на самој трафо станици, објашњава Рапаић. Наравно, 
купци су остављени без напајања електричном енерги-
јом, а огранку “Електротимок” је причињена велика ма-
теријална штета. 

С обзиром на то да је уништен трафо 50 KVA процењује 
се да материјална штета износи до 300 000 динара по сту-
бној трафо станици које су опљачкане у последњем пери-
оду. Други случај је веома карактеристичан и према ре-
чима директора за технички систем огранка “Електроти-
мок” Драгана Рапаића, све указује на то да се ради о орга-
низованој групи која добро зна шта ради а да не доводи 
своје животе у опасност. -Крајем августа је први пут на-
паднута стубна трафо станица на Црном врху, каже 
Рапаић и додаје да се ради о стубној трафо станици на-
понског нивоа 10/04 kV “Електроисток” када су купци у 
засеоцима који су били прикључени на ту трафо станицу, 
остали без напајања електричне енергије. Иако је поста-
вљен нови трафо и оспособљена трафо станица 
за нормалан рад, већ почетком октобра она је по-
ново била мета нападача.
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Учестало обијање стубних трафо станица на подручју огранка "Електротимок"

За само месец и по дана нападнуте три стубне трафо 
станице на подручју погона Бор и Зајечар огранка 
“Електротимок”, од којих једна чак два пута. Огромна 
материјална штета због уништавања стубних трафо 
станица да би се украо бакар из трафоа и продао на 
црном тржишту за мале паре . До сада нису забележени 
случајеви обијања трафоа који су под напоном. 
Полиција још није открила починиоце, али чињеница да 
је однешен трафо тежак готово тону и симулирање 
кварова да би “испао” вод говори о томе да се ради о 
добро организованој и обученој екипи.
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Овога пута није само размонтиран трафо, већ 
је комплетно однет, подвлачи Рапаић. -Имајући у 
виду да се ради о опреми тешкој и до једне тоне, 

очигледно је да је реч о изузетно обученој екипи а не ама-
терима, јер се ради под напоном и изазивају кварови да 
би “испао” вод, наводи Рапаић. Иако се бакар продаје као 
врло тражена секундарна сировина на црном тржишту, 
добија се мала цена у односу на огромну штету која се чи-
ни Електродистрибуцији. Срећом, због напада на поме-
нуте трафо станице без напајања електричном енергијом 
остао је мали број купаца, те иако је Електродистрибуција 
“Бор” морала да што пре санира штету и успостави поно-
во нормално напајање електричном енергијом, ипак еки-
пе нису биле под толиким притиском.

У септембру на подручју погона Зајечар догодиле су се 
три крађе, односно оштећења електроенергетских обје-
ката. -Прво је евидентирано разваљивање опреме на сту-
бној трафо станици за потребе бивше карауле у селу Ха-
лово надомак Зајечара, каже шеф 
Службе за техничке послове у 
Погону “Зајечар” Душко Живко-
вић. -Објекат након исељења во-
јске, контролише и обезбеђује 
гранична полиција, па су при је-
дном обиласку угледали оборен  
трансформатор снаге на земљу, 
источено уље, извађено језгро и  
бакарни намотаји, а успут “оче-
рупан” нисконапонски орман, 
наводи Живковић.

Друга провала је забележана 
на стубној трафо станици Нико-
личево, такође, надомак  Заје-
чара. -Починиоци су моткама 
поломили високонапонске оси-
гураче, оборили трансформатор 
на земљу и на исти начин га олак-
шали и уништили, објашњава 
Живковић. Село Николичево је 
тог дана остало без воде, јер са исте станице електричном 
енергијом се снабдева и црпна станица за водоснабде-
вање.

Током септембра десила се још једна провала, којом је 
нанета велика штета, подвлачи Живковић. - У вечерњим 
сатима забележен је испад 10 kV извода са десетак трафо 
станица  у редоследу, а услед деловања заштите у извор-
ној станици 35/10 kV Зајечар.

Санкционисана је деоница у квару и то у кругу бивше   
фабрике ‘’Арсеније Спасић’’. Детаљним прегледом утврђе-
но је да су бетонски поклопци са кабловских канала у ха-
лама, и да је 10 kV кабл на више места, под напоном, засе-
чен и огуљен, објашњава Живковић. 

Починиоци су очигледно обавили припремне радње да 
исти кабл у току ноћи исеку, извуку и униште у дужини 
од седамдесетак метара. -Да би то спречили електромон-
тери “појачани” возачима су до касно у ноћ враћали ук-
лоњене бетонске поклопце и преко њих довлачили и  
авлачили тешке  гвоздене предмете, како би нападнуту  
деоницу сачували до сутра, истиче Живковић. -Истовре-
мено, увели смо и дежурство електричара над тим објек-
том, и са два додатна радника, “у заседи,” дочекали јутро. 
Одмах смо приступили изради спојница, а затим смо це-
лу деоницу залили новим слојем бетона, појашњава он. 

Самостални референт за заштиту и безбедност у огра-
нку “Електротимок” Зоран Милетић каже да у завис-
ности од висине цене бакра на црном тржишту креће се и 
број напада на електроенергетске објекте. - Како цене 
бакра расту тако се и повећава број напада на нашим 
електроенергетским објектима, каже Милетић. -Међу-
тим, никада до сада се нису дешавали овако драстични 

случајеви растурања трансфор-
матора у стубним трафо стани-
цама, који су под напоном, наво-
ди он. Било је случајева где су на 
мети лопова, према Милетиће-
вим речима, били трансформа-
тори у резерви, који су стајали у 
кругу трафо станице, али овако 
нешто се први пут дешава.

Милетић подвлачи да су тра-
фостанице на подручју “Елек-
тротимока” добро покривене ви-
део надзором. Ипак, то не реша-
ва проблем напада на електрое-
нергетске објекте. Занимљив је 
случај кад је обезбеђење у трафо 
станици позвало полицију кад је 
спазило једно лице како преска-
че ограду високу скоро три ме-
тра да би ушло у круг трафо ста-
нице напонског нивоа 35/10 kV 

“Зајечар 2”. Он се чак сакрио иза трафоа који је био под 
напоном од 35 000 волти. Срећом, изашао је и полиција га 
је ухватила, а могао је врло лако и да погине. Бележени су 
случајеви кад су крадене и маркице са трафоа, које су од 
месинга. То се после претопи и продаје на црном тр-
жишту.

Милетић искључује могућност да су нападачи имали 
помоћ од неког од запослених у огранку “Електротимок”. 
-Повећан број напада на наше електроенергетске објекте 
условљен је не само растом цене бакра на тржишту, већ и 
великом незапосленошћу. Огроман број веома стручних 
електромонтера остао је без посла, те је један од начина 
да се дође до зараде и бављење оваквим нелегалним по-
словима, закључује Милетић.

Оливера Манић

заметање трагова

цена килограма бакра се на 
тржишту секундарних сировина 
креће око 250 динара. ваља 
истаћи и да сами купци бакра 
захтевају да се бакар истопи и у 
таквом облику прода. на тај начин, 
према милетићевим речима, се 
сакрива порекло бакра или било 
које друге сировине која се нађе 
на тржишту и тај проблем мора да 
реши држава, примењујући мере 
да се бакар, месинг или 
алуминијум откупи у оном облику 
у којем је и иначе био да би се 
лакше дошло до починиоца крађа.
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СЕћАЊЕ ЧуВА  
будућНоСт

П оводом Дана „Електротимока“, огранка Привред-
ног друштва „Југоисток-Ниш“, у Народном му-
зеју у Зајечару свечано је првог новембра отворе-

на поставка фотографија седам малих хидроелектрана 
на подручју „Југоистока“, аутора Рајка Каришића. Отва-
рајући ову Изложбу као својеврсни историјски подсе-
тник периода индустријског замајца и почетка електри-
фикације Србије, директор Привредног друштва „Југо-
исток-Ниш“ Драгољуб Здравковић је подвукао да је обе-
лежавање овог значајног јубилеја почетка електрифика-
ције у Тимочкој крајини и поставка фотографија заправо 
спона историје и будућности. –Сећањем на изградњу 
једне од најстаријих хидроелектрана на подручју Србије 
у Гамзиградској бањи показујемо пример садашњим и 
будућим генерацијама како се некад кад се градило ишло 
укорак са прогресивним светом, а томе највише можемо 
да захвалимо нашем генију Николи Тесли и знаменитом 
научнику Ђорђу Станојевићу, Неготинчанину, чији су 
принципи и огроман ентузијазам уграђени у историју 
електрификације наше земље, рекао је директор Здрав-
ковић.

Помињући и другу хидролектрану „Соколовицу“, која је 
изграђена на подручју „Електротимока“ после Другог 
светског рата, као хидроелектрану која има потенцијале 
за доградњу и повећање степена њене искористивости, 
директор Здравковић је нагласио да са поносом може да 
каже да је ЕПС препознао потребу искориштења поте-
нцијала обновљивих извора енергије. – Почет је нови ин-
вестициони циклус управо везаних за обновљиве изворе 
енергије не само у погледу улагања у производњу хидро 
енергије, већ и ветро и соларну енергију, рекао је директор 
Здравковић и додао да је доказ управо недавно оснивање 
посебног  привредног друштва за обновљиве изворе ене-
ргије. – Много је страних инвеститора који су заинтере-
совани да улажу у реализацију пројеката везаних за иско-
риштење потенцијала обновљивих извора енергије на по-
дручју Србије, јер остварењем циља да постану „зелене 
компаније“ у производњи електричне енергије добијају 
могућност да лакше дођу до средстава потребних за реали-
зацију нових пројеката, подвукао је директор Здра-
вковић.

Поздрављајући уважене званице поводом обележавања 
Дана „Електротимока“, директор овог огранка Златибор 
Павловић рекао је да су пре две године у  хидроелектрани 
у Гамзиграду обележили век њеног постојања и рада и да 
му је данас драго да се својевремено одустало од идеје да 

се ова хидроелектрана угаси и демонтира њена опрема. 
Ова хидроелектрана, како је директор Павловић напо-
менуо, је једна од четири најстаријих хидроелектрана на 
подручју „Југоистока“. –Хидроелектрана „Соколовица“ је 
друга хидроелектрана која је подигнута на подручју 
„Електротимока“ после Другог светског рата у оквиру 
тадашњег петогодишњег плана, казао је Павловић. -Инста-
лисана снага „Соколовице“ од 5,2 MVA са инсталисаном 
снагом хидроелектране у Гамзиградској бањи чини поло-
вину капацитета производње електричне енергије на по-
дручју „Југоистока“, подвукао је он.

На подручју „Електротимока“ постоје могућности не 
само за коришћење хидро потенцијала за производњу еле-
ктричне енергије, већ и других облика обновљивих извора 
енергије. –Сада је актуелно проучавање потенцијала за 
производњу електричне енергије из ветра, рекао је дире-
ктор Павловић и додао да је подручје „Електротимока“ 
кошавско и самим тим погодно за производњу енергије из 
ветра. – У току су мерења на локацијама Тупижнице, 
обронака Ртња и Дели Јована која су се показала погодним 
за градњу ветроелектрана, истакао је он.

На свечаном отварању Изложбе фотографија малих хи-
дроелектрана на подручју овог привредног друштва посе-
тиоци су имали прилику и да одгледају видео презентацију 
брошуре о десет најстаријих малих хидроелектрана на 
подручју Србије, коју је недавно издала Електропривреда 
Србије. Реч је о малим хидроелектранама које су изграђене 
у периоду од 1900. године до 1940. године и које и данас 
производе електричну енергију. Овом приликом један од 
коаутора брошуре „И сину виђело са ријеке“ Мајовски Ву-
четић описао је мале хидроелектране као иконице једне 
делатности, које заједно чине трезор успомена.

Оно што је сада мало некад је било велико и наш је за-
датак да чувамо сећања на то време, јер чувајући сећања, 
чувамо и будућност, нагласио је Вучетић. Те грађевине, 
како је Вучетић образложио, су биле предзнак напретка 
будућности који се не може орочити. – Данас можемо да 
се поносимо да је Србија имала нешто у прошлости по че-
му је била равна са целим светом, навео је Вучетић. Осим 
Вучетића, обележавању Дана Електротимока присуство-
вали су и коаутор брошуре „И сину виђело са ријеке“ Са-
ња Рославцев и дизајнер Светлана Петровић из Сектора 
за односе са јавношћу ЕПС-а.

Оливера Манић  

обележен дан “електротимока“ отварањем изложбе  
фотографија малих хидроелектрана пд „јУгоиСток“
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Хуманост на делу
акциЈа ДобровољНог Давања крви у еД “електротимок” ЗаЈечар

У просторијама ЕД "Електротимок" Зајечар,  поводом прославе дана фирме, у организацији 
Пословодства и Актива жена, хуманој акцији давања крви одазвало се око тридесетак 
запослених у Зајечару, Бору и Мајданпеку, што испуњава норму успеле акције.

А кција добровољног давања крви успешно је органи-
зована захваљујући ангажовању Актива  жена и уз 
свесрдну помоћ директора "Електротимока" Злати-

бора Павловића  и Завода за трансфузију Зајечар, наглаша-
ва Светлана Илић, члан Актива жена у Зајечару. Важан ху-
мани гест  је не само ових 26-оро који су успешно дали најд-
рагоценију течност већ и шесторо који су враћени због 
здравствених разлога,  али њихов покушај је завредио по-
штовање своје средине. Већином иста имена са врло разли-
читим занимањима од монтера, портира, инжењера, прав-
ника, међу којима је и седам дама, све су то лидери  хума-
ности, и нека не замере што им имена не спомињемо.

Речи хвале има и начелник Завода за трансфузију крви у 
Зајечару, који наглашава да је електродистрибуција  на овим 
просторима једна од бољих давалаца.

Ако бисмо хтели да сакупимо све разлоге који људе моти-
вишу да добровољно дају крв,  мотив је један и једноставан, 
људски, а то значи највећи и највреднији- помоћи другоме ко 
је у невољи, не тражећи притом  ништа за узврат. У овим те-
шким временима кад нам је најчешћа реч криза и отуђеност, 
овакви изливи хуманости враћају нам веру у људе и упућују 
нас на то да сами можемо макар и ситним гестом, а некад је 
довољан и осмех, да повратимо снагу себи и околини. Многи 
истичу да управо та љубав према осталима којима треба 
помоћ, чини човека срећним и највећа је она љубав која не 
тражи ништа за узврат, као што је добровољно давање крви.

М.Шиндић

Чување живота на минус  
138 степени целзујисових

на трансфузиологији вма установљен је нови про-
токол замрзавања тромбоцита којим могу да се чу-
вају годинама не само тромбоцити, већ и еритроци-
ти, лимфоцити и матичне ћелије. тиме су створени 
услови за формирање банке крвних и матичних ће-
лија, јер потребе за појединим крвним ћелијама по-
себно тромбоцитима, непрестано расту.
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“Врање 2” и “Владичин хан” 
ускоро под напоном

окончана изградња два капитална енергетСка објекта  
на подрУчјУ електродиСтрибУције “врање”
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Е

Нова трафо станица напонског нивоа 110/35/10 kV “Врање 2” омогућиће не само поузданије 
напајање електричном енергијом свих купаца на подручју града и околине, већ су њеном 
изградњом створени предуслови и за даљи индустријски развој овог дела југа Србије. Ускоро 
се очекује добијање употребне дозволе за овај енергетски објекат. Трафо станица истог 
напонског нивоа “Владичин Хан” већ је добила употребну дозволу и  стабилно напајање 
електричном енергијом општине Владичин Хан и околине стартује током септембра.

Т рафо станице напонског нивоа 110/35/10 kV “Врање 
2” и “Владичин Хан” ускоро ће се наћи под напо-
ном. Њихово пуштање у рад најавио је директор за 

техничке систем  у огранку “Врање” ПД “Југоисток”, Вла-
дица Алексић и нагласио је да је после грађевинских ра-
дова окончано и  монтирање електро опреме за ове трафо 
станице.

Трафо станица напонског нивоа 110/35 kV “Врање 2” 
виђена је још око 1995.г.  студијама перспективног раз-
воја мреже и плановима инвестиција ЈП ЕПС и тадашњег 
“Електроистока”, каже директор за технички систем 
огранка “Врање”, дипломирани инжењер електротехни-
ке Владица Алексић. - Због недостатка средстава и нере-
шених имовинских односа одложила се  реализација из-
градње ове трафо станице да би се након десет година по-
чело са остварењем тог плана, наводи Алексић и подвла-
чи да је те 2005. године договорено између ЈП ЕПС и ЈП 
ЕМС да носилац инвестиције за трафо станицу буде ЈП 
ЕПС а за далековод ЈП ЕМС.

Инвестиција изградње трафо станице “Врање 2”, према 
Алексићевим речима, прешла је у надлежност Привре-
дног друштва “Југоисток-Ниш”, односно тадашњег Јавног 

предузећа “Електродистрибуција “Врање”. -ПД “Југоисток 
-Ниш” је имао обавезу израде пројектне документације 
за изградњу ове трафо станице и то је поверио пројект-
ном бироу “Електроисток” из Београда, каже Алексић. 
Финансирање изградње трафо станице “Врање 2” већим 
делом обезбеђено је из кредита Светске банке. Укупна 
вредност ове трафо станице и прикључног далековода је, 
према Алексићевим речима,  око четири милиона евра а 
сама изградња трафо станице кошта око три милиона 
евра.

Електроопрема за ову трафо станицу је комплетно фи-
нансирана из кредита Светске банке. Набављена су два 
енергетска трансформатора словеначког произвођача 
ЕТРА 33, напонског нивоа 110/35/ 10 kV и снаге 31,5 MVA, 
чија је укупна вредност била око милион и сто хиљада 
евра, наводи Алексић. Носилац другог, истог по вреднос-
ти уговора за набавку опреме, био је “Југотрејд доо” и на-
бављена је опрема разних произвођача а највећим делом  
“Енергоинвеста”, напомиње Алексић. 

Обавеза Привредног друштва “Југоисток-Ниш” 
је била да изабере извођача грађевинских и елект-
ромонтажних радова и у спроведеним поступцима 

Трафо станица “Врање 2” Трафо станица “Владичин Хан”
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за поменуте радове је изабран “Електроисток- 
изградња”. -Радови су изведени у току 2009. и 
2010. године, комплетно монтирање електро-

опреме је завршено и трафо станица “Врање 2” је у овом 
тренутку спремна за стављање под напон, подвлачи Але-
ксић. У току је процедура за технички пријем трафо ста-
нице “Врање 2” а за сада је интерна комисија за технички 
преглед, састављена од представника ЕПС-а и ЕМС-а, да-
ла сагласност да  се далеководна поља и сабирнице на-
понског нивоа 110 kV ставе под напон, што је и учињено 
дана 05.9. -Када комисија за технички преглед надлежног 
министарства буде завршила посао и добијемо употреб-
ну дозволу, цела трафо станица биће стављена у функ-
цију, подвлачи Алексић.

Трафо станицом “Врање 2”, како је Алексић нагласио, 
решавају се многи енергетски проблеми града и околине. 
-Наиме, добрим 35 киловолтним расплетом омогућиће-
мо поузданије напајање наших трафо станица напонског 
нивоа 35/10 kV на територији Врања, наводи Алексић и 
додаје да ће се растеретити трафо станица напонског ни-
воа 110/35 kV “Врање 1”, која сада једина напаја електрич-
ном енергијом подручје општине Врање, Трговиште и 
Врањске Бање.

Будући да се нова трафо станица налази на локацији 
Бунушевац у Врању, која је уједно и индустријска зона, 
изменили смо пројектни задатак кад је реализација ове 
инвестиције прешла у надлежност ПД “Југоисток-Ниш”, 
каже Алексић. Промена пројектног задатка се, према 

Алексићевим речима, састојала у увођењу напонског ни-
воа 10 kV у трансформацији, чиме је омогућено поузда-
није напајање постојећих индустријских објеката али и 
изградња нових у непосредној близини трафо станице.

Изградњом ове трафо станице, како Алексић наглаша-
ва, омогућује се поузданије напајање електричном енер-
гијом града Врања и околине, добија се нова и квалитет-
на трафо станица напонског нивоа 110/35/10 kV и резерва 
у снази, која је у овом тренутку стопроцентна. Реализа-
цијом ове капиталне инвестије, створени су предуслови 
за даљи индустријски развој града и околине и омогуће-
но је дугорочно стабилно и квалитетно напајање елек-
тричном енергијом купаца на овом подручју. -Сада се но-
ва трафо станица напаја са 110 киловолтног далековода 
Врање-Ристовац, а када се буде завршила изградња тра-
фо станице Врање 4 напонског нивоа 400/110 kV, која се 
гради на удаљености од око осам километара од трафо 
станице “Врање 2” и којом ће се на најбољи начин заокру-
жити енергетска карта овог дела Србије, напајање ће се 
изводити директно преко два далековода напонског ни-
воа 110 kV, подвукао је Алексић.

Још један капитални енергетски објекат на подручју 
врањске Електродистрибуције ће ускоро заживети. Реч је 
о трафо станици “Владичин Хан”, која је такође напон-
ског нивоа 110/35/10 kV. Изградња ове трафо станице, 
према Алексићевим речима, почела је још 1988. године 
када је изграђена трафо станица напонског нивоа 35/10 
kV. На плацу нове трафо станице у Владичином Хану из-
грађено је тада само делимично постројење са планом за 
трансформацију напонског нивоа 110/35/10 kV, да би се 
сада окончала друга фаза са енергетским постројењем 
110/35 kV.

Иначе, општина Владичин Хан се напајала електри-
чном енергијом једноструким далеководом 35 kV из пра-
вца хидроелектрана “Врла 3” и “Врла 4” каже Алексић. 
Реализација друге фазе почела је 2004. године када је на-
бављен део електропреме за напонски ниво 110 kV. Тада-
шње Јавно предузеће “Електродистрибуција Врање” уго-
ворило је и грађевинске радове и радове за металну кон-
струкцију  будуће трафо станице. Радови су поверени 
“Минелу АБС” из Београда. 

Реализацију ове инвестиције је даље наставило При-
вредно друштво “Југоисток-Ниш”. Набављен је трансфо-
рматор 110/35 kV снаге 20 MVA од Електромреже Србије. 
Електромонтажни радови су били поверени предузећу 
“Електроисток-изградња”. Интерна комисија за техни-
чки преглед је дала сагласност за пуштање далеководних 
поља и сабирница под напон што је и учињено, а Комисија 
надлежног министарства је издала употребну дозволу. 
Очекује се да ова трафо станица током септембра буде 
стављена у функцију. Трафо станица “Владичин Хан” на-
пајаће око 9200 купаца на територији општине Владичин 
Хан и 1400 купаца на територији општине Врање.

О.Манић

Владица Алексић:  
Завршене две капиталне инвестиције  

у огранку “Врање”
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Нове трафостанице  
10/0,4 kV у Лесковцу Ед

 Л
ЕС

ко
ВА

Ц

П очетком октобра пуштен је у рад значајан елек-
троенергетски објекат у граду Лесковцу – тра-
фостаница 10/0,4 kV “Лепша Стаменковић 3“. Ка-

ко сам назив говори ово је трећи објекат ове врсте који се 
налази у овој дугој улици на Хисару. Пуштањем у рад ове 
трафостанице највише је растерећена ТС “Лепша Ста-
менковић 2“ јер је “тројка“ преузела од ње 114 потрошача 
из категорије домаћинства. 

Ова трафостаница је, иначе, део пројекта који се реали-
зује између ПД “Југоисток“ и фирме “Siemens AD“ Бео-
град, и којим се обезбеђује испорука и монтажа 15 трафо-
станица овог типа за целокупно подручје Привредног 
друштва. ЕД Лесковац већ има трафостаницу овог типа у 
центру града, иза “осмоспратнице“ тако да је ово друга 
трафостаница типа KBTS – B/DTS која се инсталира у 
Огранку. 

Трафостаница има један трансформатор снаге 630 kVA, 
и шест НН извода, од којих је стављено под напон пет, 
док ће један стајати у резерви. Део града у којем је смеште-
на ова трафостаница налази се на западном ободу урба-
низованог дела града, тако да се у некој перспективи мо-
же очекивати ширење зоне индивидуалног становања, 
због чега ова ТС и има одговарајуће карактеристике. 

Како је ова трафостаница на локацији тик уз играли-
ште за мале спортове, обезбедиће се да дечја раздрагано-
ст и понетост игром (поготово с лоптом!) не угрожава ни 
рад трафостанице, нити пак безбедност деце.

Скоро у исто време, довршен је још један значајан проје-
кат у ужој градској зони Лесковца. Висока пословна шко-
ла струковних студија у Лесковцу добила је на коришћење 
нову, изузетно лепу и модерну зграду на коришћење. Због 
изградње нове зграде, било је неопходно уклонити стару 
трафостаницу која се налазила на тој локацији, па је из-
грађена нова ТС 10/0,4 kV у Улици Владе Јовановића. 

Како наглашава Мирољуб Јовановић, шеф Службе за 
техничке послове Погона Лесковац, до изградње нове 
трафостанице дошло је уз сарадњу Електродистрибуције 
Лесковац и Високе пословне школе, које су склопиле Уго-
вор о заједничком финансирању, према којем је школа 
обезбедила изградњу грађевинског дела трафостанице а 
ЕД Лесковац њено опремање и остале електромонтажне 
радове. 

Нова трафостаница типа МБТС – Д/С – цреп, има два 
трансформатора снаге од 400 и 630 kVA и снабдеваће 170 
домаћинстава и Високу пословну школу, која ће, сама по 
себи, представљати крупнијег потрошача електричне 
енергије. Трафостаница у Улици Владе Јовановића је за 
сада у режиму пробног рада, а ускоро се очекује и њено 
потпуно укључење у дистрибутивни систем. 

Н.С.

ТС „Лепша Стаменковић 3“ ТС „Влада Јовановић“
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оптички кабл и до 
најудаљенијих пословница

ширење мреже оПтичких каблова  
За бржи и квалитетНиЈи ПреНос ПоДатака у еД лесковац

К рајем септембра и почетком октобра, 
обављени су радови на постављању оп-
тичког кабла типа OPWG, на релацији 

ТС Пап Лисина -ТС Босилеград 110/35 kV по да-
леководу бр. 1182 напонског нивоа 110 kV, на ре-
лацији ТС Лесковац 2 - ТС Власотинце 110/35/10 
kV по далеководу бр. 1198 напонског нивоа 110 
kV  и на релацији Лесковац 2 - Лесковац 1 по да-
леководу бр. 1175 АБ напонског нивоа 110 kV . 
Оптички каблови су капацитета 48 влакана, 
укупне дужине око 35 km.

Такође је извршено повезивање Пословнице 
Огранка Босилеград и ТС Босилеград 35/10 kV, 
на оптику у ТС 110/35 kV Босилеград .

Постављањем оптике створени су услови за 
повезивање ТС 110/35/10 kV Власотинце у сис-
тем даљинског управљања по оптици (тренутно 
функционише радио веза и Canopy систем) и 
то: ТС Власотинце 110/35/10 kV – ТС Лесковац 2 
– Лесковац 6 – управна зграда ЕД Лесковац.

Створени су и услови за повезивање Посло-
внице Огранка Босилеград  и рачунског центра 
у Лесковцу. Повезивање би се остварило на ре-
лацији: Босилеград - ПАП Лисина – Врла 3 – ТС 
Лесковац 2 – ТС Лесковац 6 - ЕД Лесковац у 
Улици Стојана Љубића 16, јер је на тим рела-
цијама већ постављен оптички кабл. На овај на-
чин, постигла би се висока поузданост рачу-
нарске мреже и много већа брзина преноса по-
датака. Створени  су  услови за повезивање нају-
даљеније пословнице огранка ЕД Лесковац – 
Босилеграда,  са  ЕД Лесковац, једном од најбр-
жих и најквалитетнијих веза, оптичким ка-
блом.

Преласком ТС Лесковац 1 и ТС Босилеград 
110/35 kV у власништво ПД Југоисток доо Ниш 
- Огранак ЕД Лесковац, имаћемо већ створене 
услове за њихово повезивање у постојећи сис-
тем даљинског управљања, и то оптичким ка-
блом.

Средства за уградњу ових оптичких каблова и 
израду пројекта обезбедила је Дирекција за 
стратегију и инвестиције а послове водила слу-
жба “Пројекат и  телекомуникације“ ЕПС-а. 

Ненад Срећковић 
дипл.ел.инж.

Спојница за прелаз са OPWG на оптички кабл за привод
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ВЕЛИКИ ТРАНСПОРТ
ЗамеНа цевовоДа у хе вучЈе: Посао коЈи се раДи ЈеДНом у 100 гоДиНа

Р етка је привилегија да у свом животном веку има-
те прилику да будете сведок неког радног подух-
вата који се не обавља ни сваког дана, месеца, ни-

ти једном годишње, ни једном у десет, двадесет година – 
већ једном у 100 година! 

Тренутно се у комплексу хидроелектране Вучје приво-
ди крају управо такав један подухват – који је последњи 
пут рађен око 1931. године. Врши се комплетна замена 
цевовода који спроводи воду из водне коморе до турбина 
агрегата. Последњи пут, реконструкција цевовода (а на-
кон првог који датира кад и сама електрана) рађена је ка-
да и уградња трећег, најјачег генератора снаге 800 kVA и 
доградња зграде електране. 

Од тада до минулог лета, прошло је равно осамдесет 
година, произведено на милионе и милионе киловатча-
сова енергије а кроз цевовод протекла непојмљива коли-
чина воде која је покретала турбине. Заједно са водом, и 
поред свих устава и решетака на каналу и предкоморном 
систему, пролазило је и нешто песка. Време је учинило 
своје – велики пад чини да честице песка имају силовиту 
снагу при удару у унутрашње зидове цеви, па је детаљно 
испитивање од стране овлашћеног института, показало 
да су се старе цеви на појединим местима истањиле чак и 
до дебљине од свега 2 mm, од почетних осам. 

Након израде идејног пројекта и спроведене 
процедуре, посао реконструкције цевовода је ус-
тупљен фирми “Инград” из Лознице. Предвиђено 

Нови цевовод на уласку у зграду ХЕ

Спајање цеви на месту  

изнад електране Фино брушење варае Стрмо, да тешко може 

бити стрмије: поглед на 

стару трасу и нове цеви

Две тоне челика клизе као од шале



42

је да нови цевовод у потпуности задржи трасу 
старог – што значи да има два “прелома“ на својој 
укупној дужини од 235 метара – односно проме-

не правца и нагиба, оба пута под оштријим углом од пре-
тходног, тако да цевовод улази у зграду електране под уг-
лом од скоро 90 степени у односу на тло а скоро паралел-
но са фасадом зграде електране. 

За обимни посао извлачења цеви до трасе на којој тре-
ба да буду постављене, Лозничани су ангажовали малу 
али специјализовану фирму из Нове Вароши. Можемо 
слободно рећи да је посао замене цевовода овог профила 
и дужине и са постојећом конфигурацијом терена, нешто 
што треба испратити уживо и што фотографије и видео 
снимци могу тек делимично да дочарају. Цеви из којих се 
компонује нови цевовод су челичне, спирално-шавне и 
хидроиспитане. У горњем делу цевовода постављају се 
цеви дебљине зидова од 8 mm, а у доњем делу, због тога 
што је ту већи притисак воде, од 10 милиметара. Цеви се 
боје заштитном бојом два пута – први пут након дово-
жења на плато испред електране, а други пут након по-
стављања на своје место и заваривања, због тога што се у 
транспорту преко шумовитог терена, боја делимично 
оштећује. На траси цевовода постоји 45 укопаних бетон-
ских стопа које носе целу конструкцију и на којима се це-
ви везују кружним челичним профилима. Све стопе су, 
након скидања старог цевовода, детаљно прегледане и на 
појединим местима извршене неопходне поправке. 

Појединачни сегменти цеви су дужине 12 метара и те-
жина сваког сегмента је 1800 kg. Подсетимо да је висин-
ска разлика између почетка и завршетка цевовода 139 ме-
тара, и да је нагиб терена веома велики. Да томе додамо 
да је цеви, након довоза на плато испред електране треба-
ло пребацити преко реке на широки травњак у комплек-
су електране, одакле почиње њихов пут до места на којем 
ће остати наредних стотинак година. За потребе таквог 
“великог транспорта“ направљен је читав мали систем 
сајли и утега, из више праваца, који омогућава да се цеви 
пребаце преко реке, подигну до потребне висине и затим 
наставе лагано клизање кроз шуму до места где ће се 
међусобно спојити у јединствени цевовод.  

Заједничко осећање свих који раде у хидроелектрани, 
извођача радова и запослених у ЕД Лесковац који су има-
ли прилику да виде макар део ових радова, јесте да овај 
објекат заслужује ову врсту обнове и да ће нови цевовод 
допринети да електрана успешно ради још једно столеће.

Истовремено, искористиће се околност да агрегати на 
извесно време не раде, па ће се извршити ремонт погон-
ских склопова на уласку у турбине, као и делимична по-
правка потпорих зидова на каналу у дужини од стотинак 
метара и замена решетке за скупљање лишћа пре уласка 
воде у комору. 

Н. Станковић

А кције добровољног давања крви у орга-
низацији Удружења добровољних дава-
лаца крви ЕД Лесковац, одавно су већ 

прерасле готово у рутину, односно њихово одр-
жавање можете очекивати исто тако редовно као 
и смењивање годишњих доба. Тако је 23. септем-
бра организована друга и последња овогодишња 
акција добровољног давања крви у сали Погона 
Лесковац. Овога пута одазвали су се само радни-
ци Електродистрибуције Лесковац, како они 
стално запослени, тако и неколицина са стату-
сом привремено/повремено запослених – укуп-
но њих тридесеторо. Одзив се може сматрати 
стандардно добрим, па чак и изнад тога, с обзи-
ром да овом броју давалаца крви овога пута нису 
помогли даваоци из других установа и организа-
ција, како је то бивало приликом неколико по-
следњих акција. 

Н.С.

Стиже јесен, ето и њих!

Обавезан преглед и консултације пре давања крви
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Н а подручју општине 
Црна Трава, једне од 
најнеразвијенијих, не 

само на југу земље, већ и читаве 
Србије, где је процес 
депопулације изразито велики, 
приводи се крају  изградња 
значајног електроенергетског 
објекта. Ради се о потпуно 
новом 35 kV далеководу ТС 
Црна Трава – ТС Састав Река, 
дужине 10,3 km. Првенствена 
сврха овог далековода је да 
омугући несметан приступ 
електродистрибутивном 
систему за већи број малих 
хидроелектрана на овом 
подручју, од којих су неке већ 
изграђене а планира се изградња 
још неколико. Такође, нови 
далековод треба да побољша 
напонске прилике у северном 
делу општине Црна Трава, за све 
категорије потрошача. 

Пресек проводника новог 
далековода је 95/15 mm ал/ч с 
тим што је уграђено и OPGW 
уже за оптички пренос података 
и даљинско управљање. 
Истовремено ради се и на 
грађевинском делу 
трафостанице 35/10 kV Састав 
Река, и уградњи електроопреме, 
укључујући микропроцесорску 
заштиту. По завршетку свих 
ових радова, далековод ће бити 
пуштен у рад. У питању је 
заједничка инвестиција 
Електродистрибуције Лесковац и 
фирме Eco Energo Group која, 
иначе, стоји иза изградње једног 
броја малих хидроелектрана на 
овом подручју.

Н.С.

Нови далековод  
за мале електране

ниче нови далековод

свеже очишћена траса новог далековода
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ 

ЛЕСКОВАЦ

О гранак „Електродистрибуција Лесковац“ је по традицији обележио свој дан – 31. октобар и 
ове године. У присуству већег броја гостију, пре свега из „Електропривреде Србије“ и ПД 

„Југоисток“ као и других ЕД за дистрибуцију електричне енергије и представника 
привредног живота Лесковца, присутне је поздравио директор ЕД Лесковац, мр Небојша Цветковић. 

Осврнувши се кратко на резултате рада и пословања у протеклих дванаест месеци и задатке и обавезе 
који предстоје у наредном периоду, он је нагласио да ће се Електродистрибуција Лесковац и даље 
трудити да буде ефикасан и одговоран чинилац у обезбеђивању довољних количина квалитетне 

електричне енергије за становништво, привреду и друштвене и државне установе. 

На почетку ове мале свечаности приказан је 25-минутни документарни филм о делатности 
„Електродистрибуције Лесковац“ у продукцији Телевизије Лесковац. У овом документарном приказу, 

дати су сви најважнији аспекти рада и пословања ЕД Лесковац, историјат снабдевања електричном 
енергијом на овом подручју, као и осврт на дистрибутивну мрежу и пословање делова конзума ЕД 

Лесковац – погона и пословница. 

Н.С.

директор Цветковић поздравља званице
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у галерији Народног музеја у Лесковцу, 28. новем-
бра је отворена изложба фотографија на тему „Се-
дам малих хидроелектрана југоистока Србије“, ау-

тора Рајка Каришића. Ова поставка је, као што је позна-
то, формирана у седишту ПД „Југоисток“ као својеврсни 
омаж историјату производње електричне енергије уз ко-
ришћење снага река, на подручју југоисточне Србије. Са-
да се и Лесковчанима пружа прилика да се, поред хидро-
електране Вучје за коју већ знају, на овај начин упознају 

са још шест бисера домаће хидроенергетике који сведоче 
о пионирском добу електрификације Србије: МХЕ Света 
Петка, Гамзиград, Јелашница, Сићево, Темац и Соколо-
вица. 

Изложбу су отворили Живојин Прокоповић, кустос На-
родног музеја у Лесковцу и Небојша Станковић, саветник 
за односе с јавношћу ЕД Лесковац. 

Седам малих хидроелектрана у 
народном музеју у лесковцу

7 малих хидроелектрана
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ОБУКА И ТЕСТИРАЊЕ ЗА  
РУКОВАЊЕ ОПАСНИМ 
МАТЕРИЈАМА

у просторијама Погона Лесковац, 2. и 3. децембра 
ове године одржана је обука за раднике Електро-
дистрибуције Лесковац који рукују опасним ма-

еријама. Овај вид посебне оспособљености и обучености, 
обавезајући је на основу националних као и усвојених 
међународних прописа из ове области. Наиме, овим про-
писима је предвиђено да сва лица која рукују, односно 
која на било који начин долазе у контакт са опасним ма-
теријама, морају бити стручно оспособљена за безбедно 
руковање овим материјама, како не би угрозили свој и 
животе других људи. Према овим прописима, лица која 
рукују опасним материјама морају бити пунолетна а ли-
ца која превозе опасне материје морају имати најмање 21 
годину живота.

Обуку за запослене из ЕД Лесковац – за почетак, одабра-
но је њих деветнаест, од чега 14 за руковање а петоро за 
транспорт опасних материја, спровела је фирма „Danger“ 
из Београда – центар за ADR и PPZ обуку и консалтинг у 
сарадњи са запосленима из Службе за квалитет и заштиту 
ЕД Лесковац. Предавање о неопходним знањима из обла-
сти руковања и превоза опасних материја, држао је Слобо-
дан Миличковић, из центра „Danger“. 

Након одржане обуке, полазници су полагали и тест пр-
ед овлашћеном комисијом Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, за који ће резултати бити по-
знати за око месец дана. 

М.Ј., С.Н. 
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пушетна у рад комплетно 
опремљена тС 35/10 kV 
„губеревац“

Н акон завршетка свих грађевинских радова, укљу-
чујући израду саобраћајнице у кругу трафоста-
нице, као и уградње електроопреме, пуштена је у 

рад 33. „тридесетпетица“ на подручју Електродистрибу-
ције Лесковац.

Трафостаница „Губеревац“ има два трансформатора 
снаге од по 4 MVA  и служи за напајање ширег подручја 
Грделице и делимично Вучја – укупно 12 насељених места 
(Велика и Мала Грабовница, Загужане, Зољево, Доњи и Го-
рњи Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица, До-
бротин, Мала Копашница и Рударе) и више инфрастру-
ктурних комуналних објеката, међу којима су Кванташка 
пијаца у Буниброду и депонија у Жељковцу – укупно не-
што преко две хиљаде купаца електричне енергије, одно-
сно око 8 хиљада становника овог краја. Из трафостанице 
се пружају три 10 – kV извода ка Губеревцу, Грабовнци и 
Кванташкој пијаци.

Укупна вредност инвестиције износи 40 милиона дина-
ра, а целокупна средства уложила је Електродистрибуција 
Лесковац. У трафостаници је уграђена најсавременија оп-
рема, укључујући микропроцесорску заштиту и систем 
даљинског управљања  односно, повезивање са Диспече-
рским центром ЕД Лесковац.

С обзиром да је трафостаница „Губеревац“ смештена на 
локацији која је подложна плављењу приликом великих 
падавина, предузете су све мере да се сам објекат трафо-
станице као и околни радни простор заштите од поплаве, 
подизањем коте темеља зграде и насипавањем терена.

Изградња ове трафостанице има утолико већи значај, 
што се, у перспективи, очекује повећање потрошње еле-
ктричне на овом подручју које је се налази у непосредној 
близини Коридора 10, односно аутопута Е-75. Њено пу-
штање у рад, такође ће омогућити квалитетније и поузда-
није напајање електричном енергијом постојећих купаца 
на овом подручју.

Н. Станковић
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Шумахер  
из наших редова

Више од посла

Е кипе електродистрибуције, све и да хоћете, не мо-
жете а да не видите свакодневно у граду. Буквално 
на сваком месту. Поправка кварова, искључења, 

поновна прикључења, део су свакодневног посла за елек-
тромонтере. Поред невоља са неплатишама који не ретко 
знају да буду дрски, па и опасни, ови људи сусрећу се и са 
свакојаким ситуацијама које урбана (а ипак дивља!) сре-
дина носи, а  које нису везане за њихове радне задатке. 
Јер, живот је већи од свега и сваког појединачно. Неке од 
тих ситуација су трагичне и стресне.

Када су 14. децембра, нешто пре поднева, Горан Игња-
товић и Зоран Костадиновић. електромонтери у Погону 
Лесковац, завршили посао на давању једног прикључка, у 
близини Хемијске школе у Влајковој улици у Лесковцу, 
помислили су да то место остављају иза себе, и иду рути-
нски на наредну обавезу. Само пар секунди их је делило да 
службеним „југићем“ напусте место које ће ускоро постати 
језиво поприште масакра изазвано невиђеном људском 
бахатошћу. Али нису стигли да оду.

Уместо тога присуствовали су стравичном призору. Џип 
марке „Мицубиши“ који се из правца Вучја кретао више 
него двоструком брзином од дозвољене, ударивши најпре 
у камионет, па затим у још једно возило, сјурио се у пре-
пуно двориште Хемијске школе, где је у току био одмор. 
Када се гвоздена грдосија „пакленог возача“ (72 год!) на-
јзад зауставила, биланс његовог „управљања“ возилом 
био је следећи: један 18-годишњи ученик лакше повређен, 
непомична 19-годишња ученица са фрактуром лобање, 
преломом карлице и повредом стомака и 38-годишња на-
ставница школе са озбиљном повредом ноге и обилним 
крварењем.

Горан Игњатовић се нерадо сећа тог догађаја, који га још 
увек оптерећује, али зна да је одмах потрчао до девојчице 
која је била најтеже повређена.

Њена слика ми је још увек пред очима. И положај њених 
руку и ногу, који човек не може да заузме својом вољом, 
већ само ако је нека страшна сила насрнула на његово тело 
и живот. 

Приметио је да девојчица не даје знаке живота,па јој је, 
у покушају да јој извади језик, из уста извукао, како каже, 
некакву „крваву лопту“ након чега је, она почела да дише 
и испушта јауке. Било је очигледно, да због тежине повре-
да, девојчица не сме да се импровизовано транспортује, 
па је то учинила хитна помоћ која је убрзо дошла. За то 
време, не чекајући, Горан Игњатовић је, у пратњи дежурног 
наставника, сместио наставницу у службена кола електро-
дистрибуције и одвезао у ургентни центар Лесковачке бо-
лнице.

На седишту и другим деловима унутрашњости „југића“ 
остало је обиље крви повређене наставнице. Стање де-
војчице, према извештајима из Клиничког центра у Нишу, 
где је убрзо по пријему пребачена, није више „непосредна 
животна опасност“ али је и даље веома тешко и сви у овом 
делу Србије, свакодневно прате локалне вести у вези са 
тим. 

Четрдесеттрогодишњи Горан Игњатовић је добро, ако 
се то може рећи, након овог догађаја. За 23 године, колико 
ради у „Електродистрибуцији Лесковац“ доживљавао је 
разне ствари од љутих неплатиша, претње па и озбиљне 
нападе. 

О овом, последњем догађају не воли да прича много: 

– Наравно да сам се уплашио, када сам покушавао да 
помогнем девојчици, док су сви други стајали: шта ако ми 
умре на рукама... Али нисам могао да стојим и гледам како 
се гаси један млади живот а да не покушам да помогнем.

Н. Станковић   
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Шумахер  
из наших редова

ДрагаН ДиНић, воЗач у ПД Југоисток - Ниш,  
ПровоЗао црвеНи ферари у мараНелу, граДу ферариЈа и остварио своЈ саН

Освојивши главну награду у наградној игри 
компаније NIVEA Вожња живота’’ нaш колега 

Драган Динић, возач ПД Југоистока, остварио 
свој највећи сан и провозао црвени ферари 

F430 ни мање ни више него Маранелом, градом 
ферарија као гост ове компаније

када је пре двадесетак година почињао свој посао возача у тадашњој 
електродистрибуцији лесковац, драган динић није ни слутио да ће 
му радни век на точковима бити крунисан остварењем највећег сна 

– вожњом  црвеног ферарија у италијанском маранелу, граду  у којем 
су смештене фабрике овог престижног аутомобила, који је, кажу 

заљубљеници, много више од тога.

-за рођендан сам добио пакет производа, а добитни афтершејв био је 
поклон, ни мање ни више, него од свастике, са осмехом прича  

драган. пошто је у току била наградна игра поводом 100 година 
компаније NIVEA , под називом “вожња живота”, супруга је код са 

афтерешејва послала СмС-ом на број који је био назначен. 

после око месец дана позвали су нас и саопштили да, као добитник 
главне награде и гост компанија ферари и NIVEA, путујем за милано, 
а одатле у маранело, где ћу бити у прилици да одвозим ту праву, без 

претеривања , вожњу свог живота. 



знајући да је живот пун и несланих и оних 
других, пријатељских шала, драган је у првом 

тренутку  помислио да је у питању досетка  
пријатеља и колега, па није поверовао да је 

заиста освојио награду ни када му је 
представник компаније NIVEA рекао да 

одабере кога ће водити у милано.

-тек кад су други пут звали да бисмо 
испланирали време путовања и да бих 

саопштио кога желим да поведем на овај 
наградни пут, поверовао сам  и, наравно, без 

двоумљења одлучио да са супругом поделим 
и ово искуство, истиче драган.

утисци које носи из ферарија су незаборавни, 
сваки од њих прича своју причу. ипак, она о 
томе како се осећа професионални возач за 

воланом једног ферарија, јака је и 
фасцинантна баш као машина која је ушла у 

легенду.

обилазак фабрике у којој се дизајнирају 
болиди формуле као и оне у којој се праве 

‘регуларни’ аутомобили, уколико тако нешто 
уопште постоји у савршеном свету ферарија, 
шетње миланом и маранелом, фераријевом 

империјом, остаће заувек забележене на 
безбројним фотографијама и снимцима, али 

пре свега у срцу драгана динића. ипак, 
вожња ферарија F430, аутомобила из снова, 

црвеног, сјајног, незамисливо елегантног, 
речју - бриљантног – то је оно што је 

професионалном возачу као што је драган  - 
непроцењиво.

да, ферари може за четири  секунде да 
достигне 100 km на сат. он не иде, он клизи, 

лети и грми истовремено, прича драган...

ја још увек тражим речи којима бих описао 
магију  тренутка када ставите ногу на гас 

овакве машине......тренутка када схватите да 
ферари сваког од нас чини шумахером, макар 

за неколико тренутака, које ћете памтити 
целог живота.  

Д.Трајковић

драган динић је професионално за воланом већ 
скоро 20 година. возећи за електродистрибуцију 

лесковац ,а затим и за пд југоисток, стекао је 
искуство и знање које га чини правим 

професионалцем. прави човек је сео за управљач 
ферарија, кажу његове колеге и пријатељи. 

остварио је свој сан, али нека се зна да је од свих, 
баш нашем колеги припала та част, додају они.

Прави човек на правом месту
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