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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Обустављено 
достављање 
ЈМБГ 

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ 
обавештава све купце да, поступајући у 
складу са Упозорењем Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, обуставља даље ак-
тивности на прикупљању података – је-
динственог матичног броја грађана (ЈМ-
БГ). Такође, обавештавамо све купце који 
су се одазвали на Позив за доставу пода-
така јединственог матичног броја грађа-
на и доставили своје податке, да уколико 
то желе, могу да искористе своје право и 
опозову доставу тог податка.

Опозив достављених података може се 
обавити: у слободној форми писаним пу-
тем, дописом или доласком у најближу елек-
тродистрибуцију, где ће бити у могућ-
ности да попуне унапред припремљен обра-
зац и предају шалтерском службенику. Опо-
зив се, такође, може обавити и попуња-
вањем обрасца који је објављен на интер-
нет страници ПД „ЕПС Снабдевање“ www.
eps-snabdevanje.rs који се потом може пос-
лати поштом или у форми потписаног и 
скенираног документа, слањем обрасца 
електронским путем на е-mail: info@eps-
snabdevanje.rs. 

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ 
из своје базе података обрисаће јединстве-
ни матични број грађана (ЈМБГ) за све куп-
це који доставе опозив.

Напад На моНтере у КоНареву Код Краљева 

Дужник 
аутомобилом  
напао раднике 
ЕПС-а 

Јавно предузеће “Електропривреда Србије” најоштрије осуђује 
скорашњи напад на монтере у Конареву код Краљева.  Монтере 
„Електродистрибуције Краљево“ напао је син незадовољног 
дужника С.Б.  који је  својим  „мерцедесом“ намерно ударио у во-
зило с корпом у којој су два електромонтера извршавала налог 
„ЕПС Снабдевања“ и због дуга обустављала испоруку електри-
чне енергије дужнику. Овај дужник већ дуго није уплатио ни ди-
нар за утрошену електричну енергију, а дуг износи више од ми-
лион динара.  

Радници ЕД „Краљево“ Александар Беочанин и Дарко Петровић 
били су на висини од најмање пет метара када су изненада осети-
ли ударац и јако дрмање корпе. На такав потрес нису били нимало 
спремни, јер су били окренути леђима од аутомобила који их је 
ударио. Једва су успели да се задрже како не би испали, а мало је не-
достајало да падну и то право на шофершајбну нападача, који је 
одмах побегао у непознатом правцу. На лице места стигла је по-
лицијска екипа, која је обавила увиђај. 

Монтери у привредним друштвима за дистрибуцију електри-
чне енергије свакодневно су изложени вербалном малтретирању 
дужника, а често доживљавају и физичке нападе, пуштање паса, 
претње пушкама, пиштољима, ножевима... ЕПС указује да је нуж-
но заједничко деловање државних институција да би се спречили 
даљи инциденти и заштитили радници „Електропривреде Ср-
бије“ у обављању свакодневних радних задатака. 

(преузето из е-инфа) 
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компетенце руководства  
на проверу

увођење модела КомпеНтеНција и процеНа КомпетеНција  
руКоводилаца у јп епС и завиСНим привредНим друштвима 

П ројекат увођења модела компетенције за руково-
дећа радна места покренула је Електропривреда 
Србије у сарадњи са компанијом Assessment siste-

ms Serbia. Започет је априла ове године презентацијом за 
директоре привредних друштава, ради стицања потреб-
них компетенци. Наредна фаза је већ кренула одржава-
њем презентација у свим привредним друштвима.

У "Југоистоку" је почетком јуна одржана презентација 
пројекта, увођење модела компетенције, за директоре ог-
ранака и директоре дирекција, чију организацију је  по-
могла Дирекција за правне и опште послове и послове 
људских ресурса. Циљ пројекта је прецизно дефинисање 
компетенци које су пожељне за радна места која су обух-
ваћена овим пројектом.

Компетенције су знања, особине личности, вештине и 
способности, и све остале кључне одлике које би било по-
жељно поседовати да би се постигли бољи резултати у 
раду и да би неко био добар руководилац. Најлакше је ра-

зумети овај појам ако пођемо од реченице којом се опи-
сују захтеви за заснивање радних места. Свако радно ме-
сто има посебне компетенције па тако неко ко је веома 
компетентан за одређени посао не значи да ће показати 
резултате на другом радном месту. Уколико се деси да се 
на одређено радно место распореди особа која не посе-
дује одређене вештине, знања, и способности биће мањи 
радни учинак, губици у раду већи. Зато је битно дефини-
сати које су то компетенце, како бисмо их тражили уз 
одређене инструменте. Управо ова разлика у компетен-
цијама између различитих позиција захтева да се за сва-
ку позицију дефинишу јединствене и неопходне компе-
тенције. Увођењем  модела компетенције много се пости-
же, процесом селекције би се долазило до правих људи за 
права радна места, чиме се смањује  број могућих греша-
ка у одлучивању а тиме постижемо и веће резултате у 
стварању успешног руководећег потенцијала. 

Конкретан пример компетенције - она је у ства-
ри саставни део захтева за успешно обављање 

Компетентно руководство битан предуслов за профитабилно пословање компаније
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технички савет у времe  
ванредног стања

послова су: квалификација уз одређено радно 
искуство, задужења и задаци  и информације о 
потребним компетенцијама. А у пракси, на при-

мер, за директоре или менаџере са седмим степеном стру-
чне спреме, који је иначе први услов, потребне су још три 
године радног искуства или више, спровођење процеса 
селекције (тестирање или интервју) и компетенце. У овом 
случају компетенце би биле - комуникативност, тимски 
рад, савесност, учење у ходу, организационе способно-
сти, приступачност, управљање временом, посвећеност 
задатку итд.

Све су ове компетенце јако важне и неопходне за успе-
шно обављање послова једног руководиоца. 

Многе анализе на тему компетенција су показале фра-
пантне податке, да око трећина до половине запослених 
не само да не доприноси профиту компаније већ и не за-
рађује новац који добија сваког месеца. То говори да око 
40% запослених нема сва неопходна знања и вештине за 
реализацију задатака. Како то да се промени? Потребно 
је да проценимо у којој мери запослени поседује одгова-
рајуће компетенце и у којој мери је посвећен задатку  који 
обавља. То подразумева да с једне стране проценимо 
знања и вештине запосленог, а с друге, његову мотиваци-
ју и самопоуздање. Запослени може бити на једном раз-
војном нивоу за један, а на другом нивоу за други зада-
так. Но, то је сасвим нова тема.

Увођењем модела компетенција у ЈП ЕПС и привред-
ним друштвима, проценом уведених компетенција код 
руководилаца средњег и вишег нивоа инструментима за 
мерење пословних вештина и интервјуом заснованим на 
компетенцијама, добиће се информације о компетенци-
јама руководилаца. А затим се врши поређење потреб-
них компетенција за радно место и компетенција које по-
седују рукуводиоци на тим радним местима и добијају се 
препоруке за усаглашавање компетенција руководила-
ца.

Моделима компетенци, постиже се правилна селекци-
ја кандидата, запошљавање праве особе на правом месту, 
а самим тим профит компаније се увећава, што је и циљ 
сваке компаније.

Након тестирања од стране компаније Assessment si-
stems Serbia, коме је подвргнут средњи и виши менаџме-
нт, запослени ће добити свој профил личности, на осно-
ву кога ће моћи да стекну увид у то које компетенце посе-
дују, које не поседују или су слабије развијене па их треба 
развити, као и информације о својим продуктивним и 
контрапродуктивним понашањима. Саставни део ових 
профила ће бити и развојни савети, чији ће циљ бити  
унапређење компетенци, кориговање контрапродуктив-
них понашања, самим тим и веће задовољство запосле-
них и већа продуктивност на послу.

М. Шиндић

Н а последњем састанку Техничког савета “Југоис-
тока”, у светлу актуелних поплава у земљи, најпре 
је било речи о проблемима у периоду ванредног 

стања. Заменик председника техничког савета  и дирек-
тор Дирекције за управљање “Југоистока”, Далибор Ни-
колић, прокоментарисао је скорашњи обилазак  Диспе-
черских центара огранака у време ванредног стања и то: 
ПДЦ Ниш, ОДЦ Алексинац, ПДЦ Прокупље, ПДЦ Леско-
вац и радне јединице за управљање у Власотинцу. Најви-
ше је било речи о планирању евентуалних хаваријских 
искључења. План хитног хаваријског искључења је, ина-
че, први пут након 1999. године поново актуелизован,  а 
судбина ТЕНТ- а Б директно је утицала на то да ли ће овај 
план бити примењен или не. Проблем овог плана је, међу-
тим, што би у првом налету био искључен готово цео 
конзум Сврљига и добар део Ниша, док многи мање бит-
ни објекти нису узети у обзир, истакао је Далибор Нико-
лић. Други проблем је што су овим планом делегиране 

само максималне снаге, које се реално остварују само јед-
ном у години чиме се долази у опасност да применом у 
прелазном режиму на овом месту нема снаге 12,1 МW, а 
последице би биле неиспуњење добијених задатака од 
РДЦ-а и искључење већег обима корисника на местима 
на којима је доступно командовање за надлежним РДЦ-
овима, такође наводи Николић.  Из ових разлога неоп-
ходно  је формирати радну групу, са задатком да изради 
и прилагоди планове одбране система, тј. сачинити реа-
лан план хаваријских искључења, који ће у обзир узети 
реалне снаге  и приоритет потрошача. Предлог заменика 
председника техничког савета је прихваћен и од стране 
Директора за технички систем огранака дата су имена за-
послених који ће бити задужени за овај посао. Посебну 
пажњу у свом излагању Далибор Николић посветио је и 
уоченим недостацима и пропустима у раду диспечерских 
центара, који су били предмет ванредне контро-
ле. Као главни недостаци истакнути су нераз-
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рађени и неадекватни планови одбране електро-
енергетског система у појединим диспечерским 
центрима, као и пропусти у спровођењу налога 

надлежних РДЦ Крушевац и РДЦ Бор приликом спро-
вођења напонске редукције што је могло довести до ре-
стрикција на конзумном подручију. Кроз излагање као 
позитиван пример истакнут је рад ПДЦ Прокупље где је 
урађена најбоља припрема за спровођење хаваријских 
планова одбране електроенергетског система и где су се 
до краја испоштовали налози из РДЦ Крушевац.  ПДЦ 
Прокупље се највише истакао у време ванредног стања - 
обављена је најбоља припрема за спровођење хава-
ријских планова одбране електроенергетског система и  
благовремено извршење налога из РДЦ Крушевац. 

Када је реч о планираним радовима и интервенцијама, 
Николић је навео да 80% радова и интервенција морамо 
радити сами и ослонити се на наше стручне службе и за-
то је опремање и сарадња служби у огранцима неопход-
на. Уколико се изјаснимо да нисмо у стању да сами серви-
сирамо наше обавезе, одредиће се треће лице, што би за 
нас значило техничке вишкове. Осим тога, од стране за-
меника председника истакнут је и проблем у неадекват-
ном одржавању раставно-расклопне опреме у 110 kV по-
стројењима, као и чињеници да се одржавање ове опреме 
или уопште не ради или се ради након спроведених 
функционалних испитивања уређаја за релејну заштиту. 
Као припрему за успешнији рад на овим постројењима 
Служба за управљање дистрибутивним системом прави 
личну карту свих трансформаторских станица напон-
ског нивоа 110 кV и 35 kV, али и огранци морају дати свој 
допринос. Заменик председника је  затражио од директо-
ра за технички систем огранака да именују представнике 
који ће у име свог огранка учествовати у раду радне гру-
пе, која ће се формирати са задатком да изради и прила-

годи планове одбране система. Предлог је прихваћен и од 
стране директора за технички систем огранака дата су 
имена запослених који ће бити задужени . Председник 
техничког савета и директор Дирекције за инвестиције и 
планирање Братислав Петровић скренуо је пажњу и на 
важност евидентирања уграђене опреме у складу са 
постојећом номенклатуром и увећање основног средства 
уколико је дошло до тога. Нова опрема се мора унети у 
систем као основно средство у сарадњи са ИТ сектором, 
да би се касније могло пратити и одржавање те опреме. 

Планиране активности 
Анализирајући досадашње активности Дирекције за 

управљање из домена СДУ и релејне заштите, Братислав 
Николић, шеф Службе за планирање и анализу погона у 
Дирекцији за управљање, је истакао да је доста тога 
урађено на испитивању релејне заштите и система даљин-
ског очитавања и да до сада углавном све тече по плану и 
у складу са планираним активностима за 2014. годину. 
Одложено је само једно испитивање на далеководу "Бор 
1" услед ванредне ситуације. Ипак, како је нагласио 
Братислав Николић, проблем постоји у недостатку при-
марне опреме, а нарочито на ЕЕО преузетим од ЕМС-а. 
ЕМС је одустао од предаје опреме за одржавање па се у 
најскорије време очекује потписивање уговора о одржа-
вању са ПУПИН-ом, та јавна набавка је одобрена и ње-
ном реализацијом ситуација ће бити знатно побољшана. 
Приоритетни послови су, истиче Николић,  уградња под-
ржне диферецијалне зашитите у ТС "Врању 1" и "Врању 
2". Релеји су обезбеђени од стране ЕМС-а, на ТС "Врање 2" 
пројектовање и радове изводимо сами, а за ТС "Врање 1" 
се због обима посла мора расписати јавна набав-
ка за пројектовање и извођење радова. Такође је 
добијена сагласност за јавну набавку и куповину 

Обављене припреме у случају потребе одбране Дистрибутивног система у време ванредног стања
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опреме за даљинско управљање за Књажевац, 
и то за три трафо станице, где ћемо пројекто-
вање и извођење радова обавити сами, наводи 

Братислав Николић. Он истиче да се до краја јуна оче-
кује и увођење даљинског управљања у трафо станици 
"Пирот 5". Николић посебно истиче и набавку монито-
ра за диспечерске  центре, и то по два у Зајечару и 
Лесковцу, и четири у Нишу, чија је монтажа већ у то-
ку. 

Годишњи извештај о раду ДЕЕС-а
У склопу анализе  годишњег извештаја о раду ДЕЕС-а 

Далибор Николић је посебну пажњу посветио упоред-
ној анализи параметара поузданости, као и статистич-
ком прегледу електроенергетских објеката који су, у 
2013. години, били у највећој мери угрожени неплани-
раним прекидима. Истакнуто је да више не постоји ни 
један дијаграм који нема упоредне параметре за три го-
дине уназад. Најављено је увођење недељних и месе-
чних планова прекида. Николић је такође истакао по-
зитиван тренд смањења параметра прекида, и то и до 
60%, али и нагласио да се и даље налазимо далеко ис-
под стандарда ЕУ. Такође, по речима Николића, постоје 
прекиди који се декларишу као непознати разлог и то 
се више неће толерисати већ ће постојати обавеза под-
ношења извештаја. Овом приликом Николић је указао 
и на чињеницу да се поједини ЕЕО појављују као најуг-
роженији, тј. са највише планираних и непланираних 
прекида, већ низ година уназад и затражено је од ди-
ректора за технички систем да у што скоријем року, а 
најкасније за наредну годину испланирају и преко 
својих стручних служби спроведу ремонте на предмет-
ним елементима система.

Проблем губитака
О решењу дугогодишњег проблема губитка било је 

речи и на последњем састанку техничког савета “Југои-
стока”. Када су у питању губици много тога се може 
урадити, истакао је Братислав Петровић, председник 
техничког савета и директор Дирекције за инвестици-
је и планирање. Предложено је да се крене у свеобух-
ватну проверу мерних места, са циљем да се доведу у 
исправно стање и пломбирају. Након тога неопходно је 
појачати проверу и уколико буде икакве сумње у крађу, 
поднети кривичну пријаву, напомиње Петровић. Тако-
ђе, радници који се шаљу у проверу морају бити наши 
запослени и квалификовани, да би код евентуалних 
тужби, могли да сведоче о стању на терену. Губитке је 
неопходно што пре смањити, јер ће их у супротном, 
убудуће, запослени осетити и на својим платама, додао 
је Далибор Николић и нагласио да је потребно ангажо-
вање свих наших ресурса на изналажењу стратегије у 
решавању проблематике губитака електричне енергије 
на нивоу свих огранака.

Тамара Величковић

цеНтар за БезБедНоСт уСпашаН, а БезБедНоСт 
НезавидНа

Безбедност 
зависи од 
радника

О дбор за безбедност ПД „Југоисток“ је, после оби-
ласка свих огранака по методи случајног узорка, 
дошао до закључка да је безбедност радника, и 

поред огромног труда, на незавидном нивоу. Стање у Цен-
тру за безбедност и заштиту је на задовољавајућем нивоу 
и Центар извршава своје обавезе, а резултати ипак изос-
тају.

Одбор је установио да се не поштује важећа Наредба о 
забрани рада под напоном на шта указују и анализе доса-
дашњих повреда на раду. Огранци практично нису у мо-
гућности да испуне у потпуности све што је Наредбом 
прописано.

У свим огранцима и даље постоји проблем у вези изда-
вања Налога за рад. Налози се издају неправилно, без раз-
граничења делокруга рада са екипама трећих лица и пра-
вилног именовања координатора радова. Трећа лица, ка-
ко се наводи, нису у могућности да самостално изводе за-
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датке са својим стручним кадровским и техничким ре-
сурсима. Одбор је приликом обиласка установио да анга-
жована трећа лица немају или не користе средства за 
личну заштиту на раду. Стоји и чињеница да трећа лица 
не поседују прописану опрему за личну заштиту на раду 
у складу са Правилником.

У појединим случајевима не издају се Дозволе за рад у 
складу са дефинисаним процедурама о диспечерском уп-
рављању што директно утиче на безбедност запослених 
и повећање ризика од настанка ванредних ситуација и 
повреда на раду. Установљено је, такође, да се врло често 
дозволе за рад по завршетку посла не враћају.

Одбор је приликом обиласка огранака установио и да 
запослени на ПП пословима не поседују лична заштитна 

средства, поједини обављају радне задатке и управљају 
моторним возилима под дејством алкохола, неки за-
послени имају уговоре о раду за једну врсту посла а оба-
вљају другу, а уочене су и велике количине разног отпад-
ног материјала и секундарних  сировина.

Одбор за безбедност упозорава на неопходност пошто-
вања већ усвојених Правилника и придржавања дефини-
саних процедура од стране свих учесника у радном про-
цесу. Закључак је да се уочени недостатци што пре откло-
не у потпуности, а да за непоштовање прописаних мера 
безбедности и здравља на раду сви, без изузетака, сносе 
одговорност.

 М.В.

Стршљен  (Vespa crabro)

Могућност напада инсеката регистрован је у листи 
хазарда свих процеса ИМС (интегрисаног система 
менаџмента), у ПД „Југоисток“. У складу са захтевима 
стандарда OHSAS 18001:2007 и потенцијалне опасности да 
се негативно одрази на здравље запослених, наведени 
хазард заслужује пажњу.

Током 2013. године због повољних еколошких услова 
регистрован је пораст бројности популације стршљенова 
на подручју југоисточне Србије где је било више 
инцидентних ситуација међу становништвом 
проузрокованим убодом стршљена. Како матице 
стршљена често бирају, кровове, таване, неретко објекте 
хидро електрана и трансформаторских станица за место 
будућих легла, лако може доћи до контакта стршљена са 
запосленима. Са тим у вези, урађен је кратак рад који може 

да пружи корисне савете о контакту и животном циклусу 
са, у народу најозлоглошенијем инсекту који се среће на 
нашем поднебљу, стршљену.

Стршљени су највећи представници породице оса који 
живе у региону Средње и Југоисточне Европе. Матица 
може достићи дужину до 3,5 cm, радилице су дужине 1,8 – 
2,5 cm, а трутови 2,1-2,8 cm.

Животни цилкус једног легла стршљенова почиње у 
пролеће. Млада матица (оплођена женка) која је једина 
преживела зиму из прошлогодишњег друштва гради ново 
гнездо (већински састављеним од целулозе), обично на 
скривеним местима, таванима, рупама, шупљим стаблима, 
шупама и никада се не усељава у прошлогодишње легло. 
Матица у почетку гради гнездо сама и подиже сама прву 
генерацију радилица. Након тога излегле радилице 
преузимају сву бригу о изградњи гнезда и подизању 
следећих генерација. Крајем лета и почетком јесени, када 
је друштво најбројније и на врхунцу развоја, из ларви се 
развијају трутови и матице које се паре. Са првим 
захлађењем, крајем јесени број јединки у леглу се нагло 
смањује. Оплођене матице једине презимљавају зиму док 
остали чланови друштва угину. Са почетком пролећа 
развојни циклус се понавља.

Одрасли стршљенови се хране другим инсектима као 
основном храном, уз то крајем лета и почетком јесени једу 
плодове (грожђе, крушке, јабуке, шљиве) и нектар. Ларве се 
хране протеинском храном, тј. уловљеним инсектима које 
доносе у легло одрасли стршљенови. Инсекте лове како 
дању, тако и када је ноћ ведра, на месечини.

Отров стршљена је по свом саставу мање токсичан од 
отрова оса, али је жаока стршљена дебља и дужа. Тако 
пробија у дубље слојеве коже и изазива већи осећај бола. 
Стршљен поседује већу количину отрова од оса, али су 
мање агресивни од њихових мањих сродника и теже се 
одлучују за напад.
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Племенита  
мисија

Савети при контакту  
са стршљеновима
Стршљен може напасти човека превасходно ако је угрожено друштво, тј. легло.  
Стога је потребно не дирати их и не прилазити близу легла. Напад на човека, 
може се очекивати и приликом контакта са воћем којим се стршљени, између 
осталог, хране. 

Локална реакција на убод стршљена може се ублажити расхлађивањем места 
убода (ледом или хладном водом). Заблуда је да убод три стршљена 
истовремено, доводи до сигурне смрти човека, мада могу бити јако опасни по 
људе код којих постоји алергичност на токсин који они производе. Особе које 
су алергичне на убод, морају носити са собом медикаменте за хитно реаговање 
приликом убода и ублажавање анафилактичког шока. Посебно осетљива 
подручја уколико се деси убод јесу око уста, грла и врата човека. Такви убоди 
захтевају посебну пажњу и реаговање (јављају се отеклине и отежано дисање) 
и подразумевају хитан одлазак лекару. Уколико дође до убода стршљена код 
особа које нису алергичне обавезно је праћење стања организма и на појаву 
осипа, јаког црвенила и отока, отежаног дисања, промене притиска и ритма 
срца треба се јавити лекару.

Миодраг Миленковић, дипл. биолог – еколог
Служба за безбедност заштиту и ИМС у ЕД Пирот

Легло стршљена на ХЕ „Темац“

Удружење добровољних давалаца крви ПД  „Југоисток“ Ниш 
традиционално је и ове године, почетком јуна, успешно организовало 
акцију давања крви. Одзив је био стандардно добар па је прикупљено 67 
јединица крви.

Акцији се одазвао велики број запослених, углавном сталних даваоца, а 
међу њима се посебно истиче Драгослав Јовановић, возач специјалних 
возила „Југоистока“, који је крв добровољно дао 67. пут. Јовановић је 
говорећи о својој мотивацији нагласио да крв даје искључиво из 
хуманих побуда.  Једном приликом је, поносно истиче Јовановић, 
упознао и оца младића којем је његова крв спасила живот. То искуство 
инспирисало га је да остане добровољни давалац до краја живота. 
Јовановић је напоменуо да сам чин давања крви и њему помаже да се 
осећа виталније и позвао све своје колеге да му се придруже.

Председник Удружења добровољних давалаца крви ПД  „Југоисток“  
Братислав Живић, задовољан је одзивом.  Живић напомиње да би број 
прикупљених јединица крви био и већи да код неких  колега, који су 
изразили жељу да буду даваоци, није било медицинских  
контраиндикација.

Доктор Слађан Стојановић, шеф екипе Завода за трансфузију крви Ниш 
такође је задовољан одзивом и истиче да је већ годинама уназад одазив 
радника „Југоистока“ стандардно добар. Говорећи о новинама у нишком 
Заводу за трансфузију крви, доктор Стојановић посебно истиче 
лабараторију за HLA типизацију, тј. детектовање леукоцитних антигена. 
Реч је о скупој и софистицираној методи која се користи у напредној 
дијагностици, која ће, како напомиње доктор Стојановић, значајно 
унапредити рад Завода.

 Тамара Величковић



10

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

Си
НД

ик
Ат

Састанак  СО ПД ЕД „Југоисток“ и пословодства "Југоистока"

ИНТЕРЕС  ЗАПОСЛЕНИХ – НА ПРВОМ МЕСТУ

- Синдикат се залаже за партнерски однос са по-
словодством

- Пословодство ПД „Југоисток“ је за заштиту пра-
ва свих запослених уз поштовање ставова Владе 
Републике Србије

Циљ одржавања овог састанка био је да Синдикат упоз-
на директора са проблемима и питањима од интереса за 
запослене. Очекивања Синдиката су да директор, у про-
цесу трансформације и реорганизације ЕПС-а, очува 
Привредно друштво, радна места и зараде запослених. А 
Синдикат је ту да оствари партнерски однос, али му је 
приоритет да заштити права радника. Од директора оче-
кује поштовање одредби колективног уговора за ПД ЕД 
„Југоисток“.

- „Стечена права радника неће бити ургожена, а 
пословодство ће испоштовати  све у складу са пот-
писаним актима и Колективним уговором“- на-
гласио је директор "Југоистока" Дарко Булатовић 
и истакао да запослени неће бити оштећени без 
обзира што рестриктивне мере неће заобићи ни-
кога, па ни ПД "Југоисток.“ Директор Булатовић 
сматра да је неопходно веће ангажовање свих за-
послених, почев од директора до обичног радни-
ка, како би се спречили проблеми који иду на ште-
ту и угрожавају углед ПД-а. Он је посебно истакао 
да политика ПД  мора да буде у складу са полити-
ком Владе РС , што значи да је интерес друштва, а 
не лични интерес, у првом плану.

Синдикат је директору скренуо пажњу и на број запо-
слених, подсетивши да је потписан споразум по штрајкач-
ким захтевима између представника Синдиката радника 
ЕПС-а, представника пословодства ЈП ЕПС и представ-
ника Владе РС , који подразумева да се направи анализа 
броја потребних и недостајућих кадрова.

Став је Синдиката да се пријем и распоређивање недос-
тајућих кадрова врши у складу са нормативима и станда-
рдима радне снаге, урађеним од стране Дирекције за ди-
стрибуцију електричне енергије маја 2013. године. Такође 
сматра да је неопходно ребалансом годишњег плана по-
словања за ову годину, повећањем броја запослених, 

увећати и масу за зараде. Представници Синдиката на-
глашавају да је број ангажованих трећих лица преко аге-
нције превелик, посебно на радним местима за обављање 
административних послова, па препоручује директору 
смањење броја ових лица, без запошљавања нових по по-
литичкој линији. Са овим ставовима Синдиката дирек-
тор "Југоистока" Дарко Булатовић је потпуно сагласан и 
обећао је да ће бити реализовани.

Синдикат је исказао и своје негодовање у вези са 
одређеним кадровским променама после доласка новог 
директора. Указао је на појаву постављања на одређена 
места запослених са кривичном пријавом, а директор се 
обавезао да ће о томе размислити јер, у крајњем, он сноси 
одговорност.

Председник СО ПД ЕД "Југоисток" Бобан Стојковић је 
изнео и став да је превелик и непотребан број саветника 
директора са великим коефицијентима, као и место ше-
фа кабинета и предложио укидање места саветника, или 
макар смањење њиховог броја, и укидање места шефа ка-
бинета директора.

- Пословодство је већ разговарало на ту тему и 
проблем ће бити решен јер број коефицијената 
мора бити у оквиру предвиђене масе за зараде. 
Уколико се број запослених увећава, мора се 
увећати и број коефицијената у складу са тим – 
рекао је директор Дарко Булатовић.

Синдикална организација "Југоистока" је, такође, скре-
нула пажњу директору на промену оснивачких аката (а 
после оснивања ПД за дистрибуцију електричне енер-
гије) који предвиђају централизацију послова, чему се 
Синдикат противи јер сматра да ће таква организација 
нанети штету "Југоистоку". Синдикат је и раније, а и сада 
је – како је наглашено – веома заинтересован за тран-
сформацију ЕПС-а из ЈП у АД и реорганизацију дистри-
бутивне делатности зато што овај проблем директно ути-
че на очување Привредног друштва "Југоисток" и радних 
места у њему. За запослене у "Југоистоку" то је примарни 
проблем – оцењују синдикалци.

Директор је на овом састанку упознат и са питањем бе-
збедности и здравља на раду које је, до доласка новог ру-
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Број 48

Редовна седница СО ПД ЕД „Југоисток“ Ниш

УПОРНОСТ МОРА ДА СЕ ИСПЛАТИ

ководиоца Предрага Стоиљковића – како је наглашено – 
било катастрофално, после чега је кренуло узлазном ли-
нијом. Директору је Синдикат предочио да је у наредном 
периоду неопходно обезбедити лична и колективна заш-
титна средства, обуку запослених, нова теренска возила, 
максималну заштиту оних који раде под напоном, као и 
спречити ангажовање трећих лица за рад на овим посло-
вима, за које су нестручни. Једино решење је пријем 
стручних електромонтера у радни однос на неодређено 
време – сматра Синдикат.

Било је речи и о јубиларним наградама  за рад у Електро-
привреди Србије – за 10 година у висини једне зараде, за 
20 у висини две зараде и за 30 година радног стажа – три 
зараде. 

Директор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић је предло-
жио да Синдикат покрене поступак пред надлежним ор-
ганом у ПД „Југоисток“, па уколико запослени испуњава-
ју услове биће им исплаћене јубиларне награде, а у су-
протном могу да упуте тужбу надлежном суду.

М.В.

СО ПД ЕД „Југоисток“ је на последњој, редовној седни-
ци донела одлуку да се, због нереализованих захтева које 
је у ранијем периоду упутила пословодству и вишим ор-
ганима, дописом обрати премијеру Републике Србије, 
Министарству енергетике и Министарству рада и со-
цијалне политике.

Синдикална организација „Југоистока“ тражи да се Си-
ндикат радника ЕПС-а укључи у радну групу за измену и 
допуну Закона о раду, директно или путем Конфедерације 
слободних синдиката предлогом за измене и допуне 
Закона о раду и предложеним решењима која су прихва-
тљива за запослене у ЕПС-у. Овај Синдикат сматра да, 
због своје репрезентативности, мора бити укључен у со-
цијални дијалог.

Синдикат констатује да је још увек неизвесно да ли ће 
се платни разреди, које припрема Министарство привре-
де и Министарство финансија, примењивати и на ЕПС. 
Наглашава, да се након израде платних разреда очекује 

усвајање Закона о опорезивању зарада у висини од 10%, 
који би се примењивао од септембра или октобра.  Шта ће 
бити са ЕПС-ом, пита Синдикат. Такође подсећа да је со-
лидарни порез, уведен почетком године, на захтев Си-
ндиката ЕПС-а упућен Уставном суду који је донео пре-
суду о неуставности увођења оваквог пореза. Из тих раз-
лога ће Синдикат упутити тужбу за повраћај финан-
сијских средстава, одбијених  запосленима.

Једно од важних питања, које  мучи синдикалну орга-
низацији запослених у "Југоистоку" је – путем медија 
најављена – корпоративизација и приватизација ЕПС-а. 
С обзиром да корпоративизација ЕПС-а подразумева 
прелазак из Јавног предузећа у Акционарско друштво, 
Синдикат се залаже да се направи реална процена вред-
ности ЕПС-а и акције поделе искључиво запосленима, 
без поделе грађанима, као и да предност приликом купо-
вине, односно продаје акција, имају запослени у ЕПС-у. 

Синдикат ће захтевати исплату добити у јулу, по завр-
шеном финснсијском извештају.

Што се реорганизације тиче, Синдикат подсећа да је у 
претходном периоду био заговорник оснивања пет опе-
ратора дистрибутивног система и да је реорганизација 
већ почела оснивањем новог новог ПД "ЕПС Снабдевање". 
Како би се спречило цепање ЕПС-а и евентуална прива-
тизација, Синдикат се залаже за оснивање једног ОДС-а 
са свим запосленима у ПД ЕД Србије. Захтеваће писани 
споразум са пословодством ЕПС-а и ресорним Мини-
старством, по овом питању.

Ништа није учињено, констатује Синдикална органи-
зација "Југоистока", ни на реализацији Споразума по шт-
рајкачким питањима потписаним од стране Синдиката 
радника ЕПС-а, пословодства ЕПС-а, Министарства ене-
ргетике и Министарства финансија. Тим Споразумом је 
предвиђено да ЈП ЕПС до 1. маја 2014. године направи 
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анализу оправданости услова и могућности да се за-
послени који обављају послове везане за производни сек-
тор у предузећима неелектропривредне делатности (која 
су 2003. и 2005. године  издовјена из састава ЕПС-а и на 
којима је удео пренет на Републику), а која нису привати-
зована, као и лица која нису ангажована у производном 
процесу по другом основу интегришу у ЕПС.

Као  пример се наводи „Бетоњерка“ Алексинац и подсе-
ћа да је директорима ПД достављен примерак споразума 
по коме је било потребно да направе анализу економске 
оправданости повратка „Бетоњерке“ у ЕПС, као и анали-
зу потребног броја недостајућег кадра за обављање 
дистрибутивне делатности, али да још увек на том плану 
ништа није урађено.

Нема ни одговора Владе на иницијативу Синдиката ра-
дника ЕПС-а у вези са објектима друштвеног стандарада, 
саграђених из средстава заједничке потрошње и одри-
цањем од регреса радника ЕПС-а.

Синдикат ће, у интересу радника, бити упоран да дође 
до одговора на сва постављена питања и покренуте ини-
цијативе.

М.В.

Захтев за израду економске оправданости 
повратка „Бетоњерке“ АД Алексинац

„БЕТОЊЕРКА“ ЈУГОИСТОКУ ДОНОСИ УШТЕДУ

СО ПД ЕД „Југоисток“  подржава иницијативу за по-
вратак „Бетоњерка“ АД Алексинац у ЕПС, односно ПД 
ЕД „Југоисток“. Синдикат се обратио и директору „Југои-
стока“ Дарку Булатовићу да се изјасни по овом питању.

Синдикална организација "Југоистока" подсећа да је у 
вези са овим питањем одржано више састанака са предс-
тавницима надлежних Министарстава. Паралелно с њи-
ма одржано је и неколико састанака са председником На-
дзорног одбора Електропривреде Србије, др Ацом Ма-
рковићем. Он је предложио и препоручио да ПД ЕД „Југо-
исток“ изради анализу економске оправданости за по-
вратак „Бетоњерке“ АД Алексинац у састав ЕПС-а.

После састанка са представницима „Бетоњерке“ и са-
станка Извршног одбора СО ПД ЕД „Југоисток“, дирек-
тор Дарко Булатовић  је изнео свој став да „Југоисток“ не 
може изаћи у сусрет „Бетоњерки“ због њене кредитне за-
дужености. Предложио је да се са представницима „Бето-
њерке“ одржи још један састанак, али се то – наглашава 
Синдикат – није догодило.

Синдикат оцењује да, с обзиром да још увек није напра-
вљена анализа оправданости, овакав став директора није 
заснован на реалним чињеницама. Синдикат тврди да је 
неспорна чињеница да би повратком „Бетоњерке“ у окви-
ру „Југоистока“ дошло до уштеде више милиона евра у 
наредном периоду, како на нивоу „Југоистока“ тако и на 

нивоу ЕПС-а само по основу замене дрвених стубова за 
електромрежу, армирано-бетонским стубовима „Бетоње-
рке“. Да је урађена анализа, тврди Синдикат, то би било и 
доказано и наглашава да су представници „Бетоњерке“  
доставили сву потребну документацију.

Синдикат „Југоистока“ као пример наводи Краљево. 
Наиме, ПД „Електродистрибуција“ Краљево је из тог раз-
лога подржала повратак у њен оквир предузећа  „Електро-
изградња“ из Бајине Баште и за то предузеће анализа оп-
равданости, услова и могућности је предата Министарству 
енергетике на сагласност. Ресорном Министарству је, по-
ред тога, достављена и анализа економске оправданости 
повратка у састав ЕПС-а и за Колубару „Метал“,  „Прим“ 
Костолац, „Георад“ Дрмно и „Аутотранспорт“ Костолац.

Из тих разлога СО ПД ЕД „Југоисток“ предлаже дирек-
тору да ПД ЕД „Југоисток“ хитно изради анализу оправ-
даности, услова и могућности повратка „Бетоњерке“ у 
оквир ЕД „Југоисток“ Предлаже, такође, да се са предста-
вницима „Бетоњерке“ хитно одржи састанак.

СО „Југоистока“ сматра да би ПД „Југоисток“ овим по-
тезом дало значајан допринос превазилажењу економске 
кризе у нашој земљи.

М.В.
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Број 48

Захтев Синдиката за покретање поступка јавне набавке

СИНДИКАЛНА БРИГА О ЗДРАВЉУ ЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА

помоЋ уГроженима од поплава
у складу са ванредном ситуацијом у земљи поводом недавних поплава, средином маја ове године 
одржана је ванредна седница ио синдиката пд ед "Југоисток" ниш, на којој разматрано питање 
прикупљања и пружања новчане помоћи са рачуна синдиката на име поплављених подручја и санацију 
штете колегама у Колубари, тент-у, електросрбији Краљево и становништву на угроженом подручју.

ио синдиката пд ед "Југоисток" ниш, донео је одлуку да со пд ед "Југоисток" ниш пружи новчану 
помоћ у износу од:

рБ "Колубара" лазаревац - 300.000 дин;• 
пд "тент" обреновац - 200.000 дин;• 
"електросрбија" Краљево - 200.000 дин.• 
за становништво ради отклањања последица  • 
ванредних околности и поплаве одвојено је 300.000 динара.

Синдикална организација ПД ЕД „Југоисток“ захтева 
од директора, руководиоца Центра за јавне набавке и ру-
ководиоца Центра за безбедност и здравље запослених, 
да се у складу са Колективним уговором за ПД ЕД 
„Југоисток“ Ниш, што пре покрене поступак и изабере 
здравствена установа која би реализовала систематске 
прегледе жена свих огранака.

На основу података, Синдикат је дошао до сазнања да 
су системстки прегледи спроведени само у ПД „Југоисток„ 
Ниш у просторијама Машинске амбуланте Завода за 
здравствену заштиту радника за запослене жене у 
Дирекцији ПД-а и огранка ЕД Ниш. То је учињено по већ 
постојећем важећем склопљеном уговору.

Дошло се до сазнања  да огранци „Електротимок“ 
Зајечар, ЕД Пирот, ЕД Прокупље и ЕД Лесковац немају 
валидне уговоре за систематске прегледе жена иако су 
одговорна лица за безбедност и здравље запослених и 
председнице Актива жена огранака више пута прослеђи-
вале захтеве Центру за јавне набавке у циљу решења овог 
проблема. Руководилац Центра за јавне набавке није 
покренуо поступак јавне набавке за избор установе у 
којој би се систематски прегледи обавили.

Синдикат подсећа да је, на основу члана 26 Колективног 
уговора ПД ЕД „Југоисток“, послодавац обавезан да сва-
ке године организује и финансира систематске прегледе 
запослених, као и специфичне прегледе за запослене же-
не.

М.В.



14

ЕД
 Н

иш

ХЕ Света Петка   
привредно  
и културно  
благо

ревитализација малих хидроелеКтраНа

Г енерални пројекти ЕПС-а су прошли кроз Стручни 
савет,  у току је израда тендерске документације, 
коју ради фирма "Енергопројект Хидроинжење-

ринг". Тендер се расписује за електромашинску опрему, а 
на основу уговорене опреме радиће се грађевински радо-
ви.

Екипа стручњака "Енергопројекта" обишла је хидрое-
лектрану "Света Петка" у Сићеву како би утврдила све не-
опходне чињенице - шта од опреме треба набавити и да 
ли нешто у генералном пројекту недостаје.  

У Нишу  је планирана ревитализација две мале хидро-
електране - "Света Петка" и "Сићево". У току је израда 
техничких решења. Прво техничко решење предвиђа са-
мо технички ремонт, односно задржавање постојеће оп-
реме. По другом решењу предвиђена је изградња нових 
објеката (машинских зграда) и изградња потпуно нове 
опреме.

- За малу хидроелектрану "Света Петка" економски ни-
је оправдана изградња нове машинске зграде, тако да ће 
се ту радити само ревитализација постојеће опреме - ка-
же Милош Булатовић, машински инжењер "Хидрои-
нжењеринга". Биће задржане три турбине, два генерато-
ра, пратећа хидромашинска опрема на водозахвату, а део 
опреме биће ревитализован као и сама машинска згра-
да.

Извесно је да ће се код ХЕ "Сићево" градити нова ма-
шинска зграда низводно од постојеће како би се користи-
ла постојећа брана и доводни канал. Код  постојеће ма-

шинске зграде градиће се само спољна фасада и део пра-
теће хидромонтерске опреме да би се конзервирала и ко-
ристила за време туристичких обилазака или студент-
ских посета. Нова машинска зграда би служиила за про-
изводњу електричне енергије. Из тог разлога биће ремон-
тована велика брана и пратећа опрема на том каналу, - 
објашњава Милош Булатовић.

"Енергопројект" је обавезан да до 7. септембра ове годи-
не ЕПС-у преда тендерску документацију на увид, новем-
бра ће бити објављен тендер, после чега су потребна два 
до три месеца до избора најбоље опреме. У "Енергопро-
јекту" процењују да би опрема могла бити испоручена у 
пролеће наредне године. Грађевински пројекат може да 
се ради тек после набавке опреме а за његову израду нео-
пходна је грађевинска дозвола и дозвола Завода за заш-
титу споменика, јер је реч о две мале хидроелектране од 
ку-лтурног значаја за овај крај. 

Милош Булатовић наглашава да се "Енергопројект" тр-
уди да споји две ствари - да направи нешто функционал-
но што ће повећати производњу електричне енергије и 
обогатити електромрежу Србије с једне, а с друге стране 
да очува музејску вредност и аутентичност хидроелек-
трана "Сићево" и "Света Петка" у Нишу, које функциони-
шу стотинак година.

"Енергопројект" је направио план, а процердура зависи 
од ефикасности бирократије. Почетак радова се очекује 
крајем 2015. године.

М. Видојковић

ЕПС је урадио генерални пројекат ревитализације 
15 малих хидроелектрана који финансира Европска 
банка за обнову и развој. Ревитализацијом је 
обухваћено седам хидроелектрана на југу Србије. 
Међу њима  и ХЕ "Света Петка" у Сићеву. Почетак 
радова се планира за крај 2015. године.
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Од нуклеарних до  
малих хидроелектрана

разговор Са ЖивојиНом алеКСићем, шефом СлуЖБе за  
производњу у малим хидроелеКтраНама ед "југоиСтоК" Ниш

Почели сте од сложеног посла, од нуклеарних • 
електрана. Какву сте опрему пројектовали за њих?

Пројектовао сам два типа пумпних агрегата за нукле-
арне електране снаге 1000 МW, производње тада Совје-
тског савеза. Један пумпни агрегат је био за хлађење реа-
ктора у случају нестанка струје или хаварије, а други за 
пуњење парогенератора. Испоручено је преко 70 пумп-
них агрегара за нуклеране електране - од "Козлодуја" у 
НР Бугарска до нуклеарне електране у Украјини и 
Русији.

 Да ли се ради о истим пумпама које су заказале • 
у нуклеарној електрани Фукужима у Јапану?

Да, реч је о пумпама исте  намене. Пумпе у нуклеарној 
електрани Фукужима у Јапану нису прорадиле из прос-

тог разлога јер је цунами потопио дизел агрегат који их 
покреће. Иначе, реч је о одличним пумпама.

Колико су нуклеарне електране безбедне у • 
случају земљотреса, рецимо?

Све нуклеарне електране у којима је постављен овакав 
систем заштите, сматрају се потпуно безбедним. Проје-
ктовање и прорачун вршени су тако да је задовољена не 
само чврстоћа ослонца и везних спојева, већ је омогућена 
и радна способност машинске и електроопреме, система 
заштите и контроле нуклеарног процеса, као и елек-
тромреже и цевовода у случају земљотреса.

Прорачун на сеизмичку активност је вршен на 
основу акцелограма осциловања и спектра одзи-
ва за све територије на којима је планирана из-

Живојин Алексић је радни век 
почео као пројектант опреме 
за нуклеарне електране . У 
време санкција, када су сарадњу 
отказале фирме западних земаља, 
водио је ремонт главних напојних 
пумпи у термоелектранама 
од "Косова Б" до "Дрмно" и 
"Обреновац". Сада је шеф Службе у 
малим електранама.
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градња нуклераних електрана тог типа. Урађени 
су унифицирани пројекти за просечне вреднос-
ти, јер би се у противном у пројектовању сваке 

нуклеарне електране посебно губило драгоцено време, 
постојала би могућност већих грешака, а време израде 
пројекта би дуго трајало.

Сви прорачуни за пумпне агрегате су рађени са унифи-
цираним максималним убрзањем 0,4 г. После земљотре-
са у Румунији  захтеви су пооштрени за НЕ "Белене" на 
максимално убрзање од 1 г. Иначе, сви пројекти и прора-
чуни су рађени по правилима за градњу НЕ и усаглашени 
са стручњацима Совјетског Савеза. Контрола делова је 
била таквог обима да је важила анегдота - да радник део 
носи у рукама, а контролну документацију вози у коли-
цима.

Сада сте задужени за производњу у малим • 
хидроелектранама. Каква је ситуација у њима?

ЕД Ниш има две мале хидроелектране - "Свету Петку" 
и "Сићево". Прва је пуштена у рад 1908, а друга 1931. годи-
не. Реч је о хидроелектранама изузетне историјске и кул-
турне вредности, а обе су грађене по моделу највећих хи-
дроелектрана тога доба. Покретна брана у Сићеву, реци-
мо, грађена је по патентираном решењу Швајцарске. Обе 
електране нису престајале да раде од почетка пуштања. 
Није им, међутим, поклањана потребна пажња јер преко 
100, односно 80 година, није урађен ни један плански ка-
питални ремонт.

Први и једини плански ремонт агрегата А1 у ХЕ "Света 
Петка" урађен је  пре неколико година. И он, можда, не би 
био урађен да се није догодила хаварија турбине због ло-
ма вратила. Ремонт је извршио АТБ ФОД Бор.   АТБ  
"Север" Суботица је извршио ремонт генератора. Треба 
истаћи да је, и после свих радова, задржана потпуна ау-
тентичност.

Заправо, после прославе јубилеја, 100 година непреки-
дног рада МХЕ "Света Петка" почели су да се појављују 
одређени проблеми. Релејна заштита у генераторском 
пољу није функционисала, тако да је при сваком струј-
ном удару долазило до пробијања статорских намотаја 
генератора, па су застоји у агрегату били дуги. Пре две 
године успели смо да ремонтујемо све релеје и уз прет-
ходни ремонт првог агрегата повећали смо производњу у 
прошлој години за 30%. Прави ефекат поузданог рада и 
повећане производње осетиће се после ревитализације 
малих хидроелектрана у власништву "Југоистока", која је 
у току.

Колике су шансе да се та ревитализација уради • 
брзо и тако подигне снага хидроелектрана?

Нама је задња нада  - акција Дирекције за стратегију и 
инвестиције, која је са Европском банком за обнову и 
развој обезбедила средства за изградњу осам нових и ре-
витализацију 15 најстаријих хидроелектрана ЕПС-а. 
"Енергопројект"  је завршио генералне пројекте ревита-
лизације, сада дефинише  потребну опрему која ће се  на-
бављати после расписивања тендера септембра ове годи-
не.

Ви сте мајстор у овом послу. Има ли сличности у • 
приступу нуклеарним електранама и малим 
хидроелектранама?

Има. Као што је рађен универзалан приступ у прорачу-
ну опреме за сеизмичку активност, тако може бити уни-
верзалан приступ при изради пројеката за ревитализа-
цију ХЕ, јер су све ХЕ рађене пре Другог светског рата, 
стање опреме је готово идентично, а опрема је махом ис-
тог произвођача. Другим речима, треба јединственно 
приступити при дефинисању степена аутоматиизације и 
при набавци нове опреме.

 А шта Ви сада тренутно радите?• 
Област мог интересовања већ дуже време је дијагно-

стика ротационих машина. Дијагностиком смо открили 
да је на једном генератору у ХЕ "Света Петка" повећана 
вибрација као последица несиметрије зазора између ро-
тора и статора генератора.

Ја сам вам, дакле, дијагностичар. Откривам од чега "бо-
лује" машина, а онда болест лечимо. Зато дијагноза мора 
да буде прецизна и тачна, како би хидроелектрана могла 
несметано да ради.

М. Видојковић
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Бисер који производи струју

у поСети хидроцеНтрали "Света петКа"

Х идроцентрала "Света Петка" је бисер Електропри-
вреде Србије. Као ретко која у Европи, па и у све-
ту, српска електропривреда има хидроцентрале 

чије машине више од сто година производе електрику. 
Међу њима је, поред хидроцентрале "Под градом" у Ужи-
цу и "Вучје" у Лесковцу и "Света Петка " надомак Ниша.

Хидроцентрала "Света Петка" почела је са радом 1908. 
године. Било је потребно више од десет година да се ос-
твари електрификација Ниша. Главни иницијатор уво-
ђења електрике био је Тодор Миловановић, учитељ по 
струци и председник нишке општине у то време. Није 
било ни једноставно ни лако. Требало је савладати бројне 
препреке - најпре обезбедити концесију за коришћење 
вода Нишаве, одобрење за градњу, сагласност мештана. 
Уплела се ту и политика. А онда, највећи проблем - но-
вац. По предрачуну, вредност целог посла, од изградње 
централе до постављања мреже у граду, била је у висини 
буџета општине за шест година. Финансијска конструк-
ција је затворена уз помоћ зајмова.

Хидроцентралу "Света Петка" градила је фирма из Беча 
Siemens Schuckert Werke, која је имала најбољу понуду на 
лицитацији. Почетком јануара 1908. почела је и монтажа 
електромашинске опреме, која је завршена за три месе-
ца. 

ХЕ "Света Петка" је свечано пуштена у рад 21. септем-
бра 1908. године. Ниш је добио електричну уличну расве-
ту пре водовода и канализације. И тада су нишлије биле 
сиромашне, али су желели да им макар у гостинској соби 
засветли електрика, ако за више нема пара.

Занимљив је податак да је нишка општина у то време 
продајом електричне енергије подмиривала више од 50%, 
а понекад и 80% свог буџета. Електрика се на почетку ко-

ристила само за осветљење, а од 1911. године почело је 
њено коришћење у индустријске сврхе.

Упоредо са изградњом  хидроцентрале "Света Петка" 
нишка општина је наручила опрему и за ткз. Резервну 
централу. Међутим грађевински радови нису могли да се 
финансирају из добијених кредита, како су планирали 
општински челници, па је резервна централа престала да 
ради 1930. По завршетку Првог светског рата Ниш је на 
основу ратне одштете добио  материјал за опрему и обно-
ву града. Од тога су реконструисани далековод од ХЕ 
"Света Петка" до Ниша и целокупна високонапонска мре-
жа, а дрвени стубови замењени су челичним. Хидро-
централа је добила и нови агрегат. Монтажа трећаг агре-
гата урађена је 1927. године, када је пуштен у погон. Овим 
проширењем инсталисана снага хидроцентрале "Света 
Петка" достигла је капацитет од 750 kW, колико износи и 
данас.

Зашто је хидроцентрала "Света Петка" бисер Електро-
привреде Србије? Због тога што ради сто и више година 
са застарелом технологијом и опремом, а ради. И то до-
бро. И због тога што на известан начин представља рари-
тет и културно историјско добро, али добро које је у фу-
нкцији. У прелепом природном окружењу, хидроцентра-
ла посетиоцима делује као да је времепловом пристигла 
из неког другог света. И да је ту како би видели на који на-
чин су људи некада производили струју. А онда схвате да 
она и даље ради, производи струју као некада. Можда је 
мало спорија, као сваки старији човек, али је засигурно 
сигурна и поуздана и у њу човек може да се поузда. Зато 
је треба чувати и пазити такву, каква јесте. И поправља-
ти је само онолико, колико тражи и сама дозволи.

М. Видојковић

Хидроцентрала која  са опремом старијом од једног века, ради као швајцарски сат.
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Европски Дани Сунца

србија се од 2010. придружила овој значајној 
паневропској манифестацији. у нашој земљи су се од 
тада одржали бројни догађаји у новом саду, Кули, 
варварину, нишу, суботици и Београду, у којима је 
учествовао велики број грађана. „европски дани сунца" 
успешно промовишу обновљиве и непресушне изворе 
енергије доступне свима, пошто се енергија сунца у 
србији у све већој мери користи за производњу струје и 
загревање, посебно топле воде. различите 
манифестације које промовишу употребу сунчеве 
енергије организују се у великом броју градова и 
општина широм србије. у реализацију догађаја, поред 
локалних самоуправа, укључиле су се и основне и 
средње школе, удружења грађана, компаније и 
стручњаци који се труде да основне појмове о соларној 
енергији приближе најширој јавности и свим узрастима.

на манифестацији „европски дани сунца“, одржаној  у 
нишком парку свети сава 9. маја ове године 
промовисани су обновљиви извори енергије и 

енергетска ефикасност, а све под слоганом „за светлију 
будућност“. организатори из ученичког парламента 
етш „никола тесла“ и нво „централа“ овим су се 
придружили обележавању дана сунца током маја у 
европи. манифестацију су подржали машински, 
електронски, и природно- математички факултет, 
висока техничка струковна школа ниш, Кућа кластера и 
Кластер енергетске ефикасности јужне србије, док је ед 
ниш обезбедила прикључак.  у светосавском парку 
били су изложени експонати у вези са обновљивим 
изворима енергије, као што су соларни панели и фото-
ћелије. публици је представљена и рок група школе са 
концертом и песмама о сунцу. ученици су делили 
пропагандни материјал у циљу промовисања школе 
будућим средњошколцима а професори разговарали о 
соларној енергији. организована је и фото презентација 
разних система алтернативних извора енергије.

 Тамара Величковић

Манифестација „Европски Дани Сунца" је догађај који је први пут обележен у Аустрији 2002, и 
затим се развио у паневропску кампању која траје неколико недеља, а све у циљу промовисања 
соларне енергије. Више од пола милиона људи учествује нa 6000 локалних догађаја у 20 
земаља и даје подршку популаризацији овог вида самоодрживе енергије. Ова манифестација 
доказује широку подршку европљана самоодрживој енергији, што потврђује и истраживање 
Eurobarometra по коме 94% европљана преферира самоодрживе  изворе енергије  у односу на било 
које друге енергетске изворе. 
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киловати и даље без  
довољне заштите

Б орба за смањење губитака у електродистрибутив-
ном систему, извесно је, неће у скорије време сићи 
са топ листе приоритета. Овај мукотрпни посао, 

електродистрибуције обављају суочавајући се са вели-
ким бројем озбиљних препрека. Контрола исправности 
мерног места може се детаљно спровести, само ако вла-
сник објекта дозволи екипама ЕД да уђу унутар објекта и 
завире иза табле, односно прегледају све инсталације. У 
супротном, испречава се неприкосновеност приватне 
својине и одсуство статуса службеног лица за раднике 
електродистрибуције који треба да обаве контролу. Њи-
ма остаје да таквог купца вребају на дуже стазе, не би ли 
био ухваћен у крађи коју је могуће доказати и уврстити га 
у списак за постављање измештеног мерног ормара, онда 
када буду набављени у компликованом и дугом поступку 
јавних набавки. Наравно, и са таквим проблемима, слу-
чајеви неовлашћеног коришћења електричне енергије, 
откривају се готово свакодневно, али остаје утисак да 
највећи „играчи“ на овом плану измичу правди, јер их 
штите споменуте околности. 

Замислите сад у овом контексту: каква би била ефикас-
ност једне полиције ако би се, јурећи лопова који је нао-
чиглед продавца и пролазника украо робу са тезге, заус-
тавила на вратима његовог стана где је утекао, јер не мо-
же да обезбеди себи налог за претрес стана! Некима ће се 
поређење можда чинити прејако, али људима у електро-
дистрибуцији који конкретно раде на овим пословима и 
од којих се очекују резултати у решавању овог проблема, 
ово је сасвим блиско. И свако други који би се нашао на 

њиховом месту, лицем у лице са оваквим проблемом, на 
терену, увидео би да је поређење сасвим на месту. 

Анализом резултата у откривању неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије, можемо доћи до закључка 
да се на конзуму ЕД Лесковац годишње открије утаја од 
пет до шест милиона киловатсати, што према правилни-
ку за обрачун такве потрошње износи од 55 до 60 мили-
она динара, опет на годишњем нивоу. То је оно што се от-
крије.

Подаци за мај 2014. године, илуструју ове процене. 
Контрола мерних уређаја купаца у ЕД Лесковац, већ тре-
ћу годину за редом, врши се на два нивоа. Један је онај ко-
ји спроводе техничке службе унутар погона и пословни-
ца, заједно са свим другим активностима (одржавање, 
поправка, реконструкција, прикључци, обуставе). Други 
ниво представља активност посебне екипе која је форми-
рана у лето 2012. године, са искључивим задатком да оба-
вља контролу мерних места на целом подручју Огранка. 
На овом првом нивоу, само током маја, обављено је 377 
контрола и том приликом откривено 46 случајева не-
овлашћеног коришћења електричне енергије. Према пра-
вилнику, за ове случајеве, обрачуната је количина од 
417.950 kWh неовлашћено утрошене енергије, за шта је 
опет обрачунат износ од, скоро равно, пет милиона дина-
ра. 

Из података специјалног тима за контролу мерних мес-
та, где се дају нешто другачији извештаји, види се сле-
деће: за првих пет месеци ове године, ова екипа је обави-
ла 626 контрола и у 105 случајева пронашла крађу струје, 
или други облик њеног неовлашћеног коришћења. У 25 
случајева, извршена је корекција уклопних часовника, 
надлежној служби је упућено 49 захтева за уградњу из-
мештеног мерног ормара, као и 12 захтева за замену бро-
јила. 

Подаци показују да се годишње, на нивоу Огранка, от-
крије у просеку око 700 случајева крађе електричне енер-
гије. С друге стране, иако се ЕД Лесковац уклапа у плани-
ране оквире за смањивање губитака, њихов укупан ниво 
споро опада. Овде треба додати и актуелну судску праксу 
по предметима у којима ЕД Лесковац подноси кривичне 
пријаве због неовлашћеног коришћења електричне енер-
гије. За првих пет месеци, на територији осам општина 
колико опслужује на свом конзуму, надлежним 
судовима поднето је укупно 150 кривичних при-
јава. Од тога, 60 је одбачено, четири предмета су 
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још у току и донето је 86 пресуда. Само 11 пресу-
да је ослобађајуће. Међутим, од 75 осуђујућих 
пресуда, чак 72 су условне (96%), две су новчане и 

само једна (безусловно) затворска.. 

Ако погледамо проблем са финансијске стране, у сми-
слу колико се наплати од укупног износа обрачунате не-
овлашћене потрошње, ни ту ствари не стоје сјајно. У овој 
години, за неовлашћену потрошњу електричне енергије 
обрачунато је 19,356 милиона динара. Од тог износа на-
плаћено је 5,245 милиона динара, или 27,09 одсто.

Један од закључака који се може извући из сумарног 
прегледа ових података, јесте да „детективски приступ“ у 
откривању крађа струје а тиме и смањивању губитака, 
даје неке, али ипак не довољне резултате да би се ова поја-
ва коначно сузбила а губици свели у прихватљиве окви-
ре. У тој игри „жандара и лопова“ за електродистрибу-
цију има сувише непознаница, а за оне који краду, суви-
ше прилика да избегну праведну казну и суоче се са по-
следицама свог понашања. Једино технички чисто и јед-
ноставно решење, попут масовне уградње измештених 
мерних ормара, где је бројило у сваком часу доступно 
електродистрибуцији, јер није у приватном поседу ку-
пца, може трајно решити овај проблем. Јесте, за то треба 
пара, али је најважније да се донесе чврста одлука у којем 
правцу треба ићи а уложена средства ће се у кратком ро-
ку вишеструко исплатити.

Изненађени и увређени контролом
У последње време, примећује се једна нова појава код 

купаца из категорије домаћинстава, у чијим објектима је 
обављена контрола исправности мерних уређаја. Најпре 
у форми обичних писама – представки, а затим уз пози-
вање на Закон о доступности информација од јавног зна-
чаја, траже се подаци о радницима електродистрибуције 
који су вршили контролу и о лицима која су (евентуално) 
пријавила постојање могућности да се у тим објектима 
краде струја. Очигледно да отпор купаца код којих по-
стоји нешто сумњиво у регистровању утрошене енергије, 
добија нове и нове видове „праведне борбе“ за струју као 
„опште добро у 21. веку“. Има ту и протеста због „нару-
шавања угледа“ у локалној заједници, међу комшијама 

или чак „бирачима“ али прави мотив за овакву реакцију, 
очигледно је намера, или макар претња, да ће се против 
радника који су само обављали свој посао, или ЕД као це-
лине, подићи тужба због… ко зна чега. Електродистрибу-
ција Лесковац у оваквим случајевима, након претходне 
провере о догађају, односно начину на који је обављана 
контрола, уколико је поштована процедура, стаје на стра-
ну својих радника који су уредно извршавали радне на-
логе, радећи при томе на заштити имовине своје фирме, 
и странку упућује на Огранак као адресу на коју може да 
усмери било који вид реакције. При томе се незадовољна 
странка подсећа на чињеницу да електродистрибуција 
има право и обавезу да обавља контролу исправности 
мерних уређаја код купаца, да је то редовна и регуларна 
процедура и да се тиме ни на који начин не „наноси сра-
мота“ купцима код којих се тај поступак спроводи.

Ново струјно коло
О толерантности нашег правосудног система на појаве 

крађе електричне енергије и уопште самовлашћа у овој 
области, говори и следеће: у Погону Лебане, где никад 
није недостајало „креативности“ у настојањима да се 
струја користи али да се не плати, забележен је нови тр-
енд. Известан број купаца из категорије домаћинстава не 
прави никакве проблеме екипама електромонтера при-
ликом обуставе испоруке електричне енергије, због дуго-
вања која имају. Помислио би човек да је најзад надвла-
дао ред и закон. Њихова кроткост, међутим, има други 
разлог: одмах након што наше екипе оду, они се сами 
прикључе. Следи кривична пријава и поновно искључе-
ње. Ни овај пут, искључени купац не прави никакве про-
блеме а и зашто би? Није тешко бити фин. Поново се сам 
прикључи, чим околности то омогуће, а стражу код сту-
бова нисмо у могућности да поставимо. Предмети код су-
дова се гомилају, „истрага је у току“ а једино се у електро-
дистрибуцији хватају за главу због губитака. Циклус се 
наставља: искључење, кривична пријава, ново дивље 
прикључење, и поново све из почетка, док се овај зачара-
ни круг не разбије одлучним и здруженим акцијама свих 
који треба да брину о државној имовини. Али – свих. 

Н. Станковић
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тенденција раста наплате

Наплата у ед „елеКтротимоК“ зајечар премашила очеКивања

Е Д „Електротимок“ Зајечар је, са оствареном напла-
том од 112,36%, међу најбољима у "Југоистоку" - ка-
же директор огранка Миломир Динић. У прошлој 

години остварио је добит од 576,3 милиона динара што га 
сврстава у огранке са добрим пословањем. 

Губици "Електротимока", без директних купаца, у прва 
четири месеца износе 15,12%, а са директним купцима 
(РТБ Бор и  Бакарне цеви ) 8,92%. Укупан губитак у 2013. 
години износи 195 милиона динара што "Електротимок" 
сврстава по губицима одмах иза најуспешнијег огранка, 
ЕД Пирот – наглашава директор Динић.

Без обзира на отежане услове пословања, не само у 
„Електротимоку“ већ у свим огранцима, ово предузеће 
успева да инвестира и у објекте који су приоритет у одр-
жавању стабилне електроенергетске ситуације.  Завршена 
је у потпуности трафо станица "Зајечар 3" и она је трећа у 
низу трафостаница изграђених у последње две године на 
подручју огранка Зајечар. Ове године почиње рекон-
струкција и модернизација трафо станице 35/10 kV "Доњи 
Милановац" за коју је у првој фази предвиђено 18 мили-

она динара за набавку електроопреме. Тренутно се ради 
елеборат о грађевинској санацији објекта.

Те станице ће у техничком смислу добити на поуздано-
сти – објашњава директор за техничка питања Драган 
Рапајић – јер је стара опрема у оптицају пуних 40 година. 
У међувремену је било много кварова, постала је врло не-
поуздана, а и штете изазване кваровима биле су велике. 
Нова опрема, осим поузданости, има предност и у томе 
што ће све станице бити повезане у ПДЦ огранку у 
Зајечару, одакле ће се спроводити комплетан монито-
ринг.

За грађане то значи – сигурно напајање а уколико до 
квара дође – његово брже и ефикасније отклањање – ка-
же Рапајић.

Планира се и изградња трафостанице са далеководом 
на подручју Неготина поред Дунава, која ће у том делу 
значајно побољшати напонске прилике. Овај крај је, ина-
че, карактеристичан по томе да је сезонска потрошња ма-
ла, али се зато значајно увећава у летњим месецима када 
долазе туристи и викендаши. Изградња трафостанице је 
посебно значајна због отварања бројних угоститељских 
објеката, у последње време и малих хотела.

Две мале хидроелектране на подручју „Електротимока“ 
– Гамзиград и Соколовица ушле су у пројекат ревитали-
зације хидроелектрана које финансира Европска банка 
за обнову и развој. Екипа "Енергопројекта" је обишла ове 
хидроелектране и  на основу процене, мишљења и сугес-
тија људи из „Електротимока“ ,биће направљен план за 
набавку неопходне опреме. Код ревитализације ових хи-
дроелектрана узеће се у обзир и мишљење стручних љу-
ди из Народног музеја и Завода за заштиту споменика с 
обзиром да се ради о објектима од културно историјског 
значаја чија ревитализација подразумева и очување ау-
тентичности.

М. Видојковић

Директор Електротимока 
Миломир Динић : 
Инвестиције у нове објекте 
упркос тешким условима 
пословања
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Проблеми стари 
решења за сада нема

НиСКоНапоНСКа мреЖа - Највећи проБлем ед "елеКтротимоК" зајечар

Сваки грађанин по закону има 
право на редовно и квалитетно 
снабдевање електричном 
енергијом. Чак и у селима са по 
неколико становника. 

О државање нисконапонске 
мреже представља највећи 
проблем на  подручју "Елек-

тротимока", на којем се простире 
преко девет хиљада километара мре-
же, од којих осам хиљада ниског на-
пона, а 90% те мреже је на сеоском 
подручју. Захвата Стару планину, 
подручја Мироча, Злота, погона Бор.

Гро тих мрежа је рађен у замаху ел-
ектрификације 70-тих година када се 
није поклањала велика пажња ква-
литету, већ је било важно допремити 
електричну енергију до потрошача. 
Електродистрибуција се, у међуврем-
ену, трудила да одржава мрежу коли-
ко су јој могућности дозвољавале.  
Пажња се посвећивала  местима где 
је концентрација купаца већа, што 
значи да је  новац био усмерен ка гра-
довима и већим селима у којима се 
занављала мрежа и радили ремонти. 
Села су запостављена и сада се  суо-
чавамо са великим проблемима, ка-
же Драган  Рапајић, директор за те-
хничке послове у "Електротимоку".

Два су кључна проблема, који зави-
се један од другог. Сваки купац, по 

закону, има право на редовно и ква-
литетно снабдевање електричном 
енергијом. И он то захтева. С друге 
стране, велики број купаца је напус-
тио ова мала места и мигрирао у  гра-
дове. Они који су остали, неколико 
њих или десетак највише, траже своја 
права. "Електротимок" се суочава са 
проблемом да инвестира огромна 
средства како би их редовно снабде-
вао струјом. А то у овом тренутку 
није изводљиво.

Решење проблема захтева време и 
новац, наводи Рапајић. Редовно одр-
жавање у овом случају није од велике 
помоћи јер је мрежа дотрајала, пот-
ребан је ремонт и замена стубова који 
су пропали. Дрвени стубови су и по-
тенцијална опасност, па је то разлог 
више да се у њихову замену инвести-
ра.

Проблеми су посебно изражени на 
подручју Бора, Брестовца, Бресто-
вачке бање, Неготина, Књажевца, 
Мајданпека… Није ни чудо јер је 70-
тих година свака појата добила ст-
рују. И мештани су били задовољни. 
Данас викендашима није довољна 
једна сијалица. Они имају бројне апа-
рате на струју, који не могу да раде на 
постојећем напону. А купац, рекос-
мо, по закону има право на квалитет-
но напајање.

Слали смо дописе директору, тра-
жећи решење. Једно од решења је да 
се Огранку драстично повећају сред-
ства за одржавање нисконапонских 
мрежа. Друго - да заједно покушамо 
да се договоримо са локалним  само-
управама да и оне прискоче у помоћ. 
Рецимо - грађевинским радовима на 
ископима или у набавци стубова - 
сматра наш саговорник.

Има и других проблема, али они су 
заједнички. Кадрови рецимо. Најви-
ше недостаје електромонтера да би се 
посао на терену квалитетно обављао. 
Нема ни резервних делова довољно, 
а ни алата. "Електротимок" Зајечар 
очекује помоћ од менаџмента "Југо-
истока". Истовремено, са разуме-
вањем посматра ствари јер слични 
проблеми муче и друге огранке. А 
"Југоисток" излази свима у сусрет у 
складу са својим могућностима. 
Посебно Дирекција за управљање 
која је већ преузела многе послове 
око одржавања.

М. Видојковић

Директор за технички систем 
Електротимока Драган Рапајић: 
Вишегодишњи проблеми са застарелом 
нисконапонском мрежом

До нове мреже 
најбоље у сарадњи 

са локалном 
самоуправом
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МАЛА, АЛИ ВАЖНА

хе  “гамзиград”

Х идроцентрала „Гамзиград“, на реци Црни Тимок у 
атару села Гамзиград, званично је почела да ради 
1909. године. Велику заслугу за подизање хидро-

централе има Тома Милошевић и његова фирма „Урош 
Милошевић и синови“ који се залагао да зајечарске улице 
добију струју. А идеја о електрификацији Зајечара и по-
дизању хидроцентрале потекла је од Ђорђа Станојевића, 
утемељивача српске електрификације.

Тако је, у то време варош Зајечар, добила улично осве-
тљење од 190 сијалица и пет пламених лампи. Доласком 
електричне енергије зајечарци су пожелели да и у својим 
домовима имају струју. Она је најпре стигла до власника 
трговачких и занатлијских радњи у главним улицама, 
као и до имућнијих Зајечараца, а касније и до осталих 
становника вароши. Њена производња је за потребе гра-
да била сасвим довољна.

Данас просечна годишња производња ХЕ „Гамзиград“ 
износи око милион киловата. ЕПС би могао ње да се одре-
кне, али не жели јер има посебан значај у кризним мо-
ментима, као и културно историјску вредност.

Мале хидроелектране су веома интересантне зато што 
могу да крену без напона са стране и саме да се активи-
рају. Другим речима, саме су себи довољне да почну про-
цес производње електричне енергије. Немају моторе за 
подмазивање, што је јако битно, јер код великих генера-
тора постоји гомила електромотора који морају непрес-
тано да се подмазују и дренирају јер снабдевају пумпе. 
Цео систем мора да буде у функцији како би могла да се 
производи струја. Код ове мале, не. Отвори се брана и ре-
гулатор, она одмах почне да се окреће и производи струју 
– објашњава нам принцип рада малих хидрое-
лектрана Новица Станојевић, машиниста уклоп-
ничар у ЕД "Електротимок Зајечар".

Хидроелектрана „Гамзиград“ и после више од века не престаје да производи струју
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Он подсећа да се слична турбина на малој хи-
дроелектрани показала верома корисном у од-
судном тренутку. Наиме, за време бомбардовања 

1999. године када се распао електроенергетски систем 
Србије пуштени су у рад турбина и генератор, одмах је 
почела производња струје и са том количином електри-
чне енергије снабдевени су Ђердап 1 и Ђердап 2. Десило 
се само једном, али се мала хидроелектрана тада показа-
ла важнијом од великих – каже Новица Станојевић.

У хидроелектрани постоји мали хидроагрегат и дизел 
агрегат који је у време ниских водостоја радио уместо 
хидроагрегата. Некада је нафта била јефтина, па се ко-
ристила за производњу струје. Када је почела индустрија-
лизација 1920. године уграђени су хидроагрегати веће 
снаге јер је било потребно снабдевати веће потрошаче. 
Они су остали, такви какви јесу, до данас. Годишња про-
изводња малих хидроелектрана данас износи око један 
милион киловат сати. Зависе од великих произвођача 
као што су Ђердап 1, Ђердап 2, Никола Тесла.

Овакве објекте у сваком случају треба сачувати – казе 
наш саговорник Новица Станојевић.  Електропривреди, 
функционално гледано, такав објекат можда и није пот-
ребан. Он, међутим, има музејску вредност и од значаја је 
за државу. Пре месец дана, каже Станојевић, посетио нас 
је представник Аустријске Електродистрибуције и оду-
шевио се. Пре свега због тога што машине и после 100 го-
дина раде и у стању су да произведу струју, а потом и због 
сазнања да је реч о машинама аустријске производње.

Јер, ова хидроелектрана и данас може да буде веома 
значајна. У случају нестанка електричне енергије ми мо-
жемо да  произведемо струју и снабдевамо све значајне 
објекте на подручју Зајечара – Центар за децу, болницу и 
сличне установе које због апарата не смеју бити без на-
пајања - наглашава Станојевић.

Машине у малим хидроелектранама су врло захвалне 
за одржавање зато што су једноставне, подмазују саме се-
бе, захтевају минимум улагања. Користе, чак, прерађено 
уље са великих хидроелектрана, па и на то није потребно 
трошити новац.

Две мале хидроелектране на подручју које покрива 
„Електротимок“ Зајечар – Гамзиград и Соколовица –ушле 
су у процес ревитализације 15 малих ХЕ у Србији. 
Направљена је студија изводљивости која треба да пока-
же да ли је захвално улагати у такве хидроелектране или 
их треба сачувати у аутентичном стању у каквом су сада.

М.В.

Новица Станојевић: Ови објекти су музејске вредности и 
треба их сачувати од зуба времена
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АкцијА дАвАлАштвА крви у Ед "ЕлЕктротимок" ЗАјЕчАр

ХУМАНОСТ ПОСТАЈЕ 
ТРАДИЦИЈА
Запослени у “Електротимоку” Зајечар су, по традицији, и ове 
године организовали акцију давалаштва крви којом желе да 
помогну свима којима је ова најдрагоценија течност потребна.

Од укупно 54-оро, колико их се пријавило, 52-је је после 
лекарског прегледа, дало крв. Акција се организује два пута 
годишње – маја и новембра,  на дан “Електротимока”. Даваоци 
крви свих огранака спремни су да се у сваком тренутку  одазову 
уколико било ком Клиничком центру на територији Србије 
затреба крв.

Акцију давалаштва крви организује пословодство 
“Електротимока”, а запослени свих огранака који се тога дана 
окупе искористе прилику и за дружење и боље упознавање. 

М.В.

Увек се одазивају позиву хуманости
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Боља енергија за  
бољи живот у лукову

завршеНи радови На изградњи далеКовода 35 kV Селова -луКовСКа Бања

После четврт века 
откако су кренули 
први радови, ових дана 
је коначно завршен 
далековод Селова- 
Луковска Бања. Тиме 
су створени услови 
за квалитетније 
напајање 
електричном 
енергијом овог дела 
општине Куршумлије, 
али и веће могућности 
за њено привредно 
оживљавање.

П оследњих година Луковска Бања све више при-
влачи госте из целе Србије, али и из суседних др-
жава, јер су природни потенцијали за рекреацију 

и рехабилитацију оболелих од коштаног система огро-
мни. Зато је неопходно изградити што више смештајних 
капацитета и угоститељских објеката који ће омогућити 
адекватан развој бањског туризма, што опет неминовно 
повлачи за собом и стварање услова за поуздано снабде-
вање електричном енергијом. 

Са завршетком овог далековода, према речима руково-
диоца Сектора за управљање електроенергетским објек-
тима у прокупачкој Електродистрибуцији  Часлава Ђор-
ђевића,  ти услови су обезбеђени. - Вредност ове инвести-
ције је око десет милиона динара, а инвеститор је управо 
Електродистрибуција "Прокупље" на чијем се конзуму 
налази Луковска Бања, каже Ђорђевић. - Извођач радова 
је предузеће "Инком" из Бајине Баште, које је на тендеру 
изабрано за извођење не само електромонтажних радо-
ва, већ и за сечу растиња у дужини од око 14,7 километа-
ра, колико заправо и износи дужина далековода, напо-
миње Ђорђевић. Он истиче да се са радовима кренуло 

почетком априла ове године, а да ево већ на почетку јула 
је све завршено. 

Луковска Бања и сва насељена места до ње од Селове се 
сада напајају десет киловолтним далеководом из трафо-
станице "Селова" 35/10 kV напонског нивоа и снаге  2,5 
MVA,  која се налалази на 19 километара од бање. На да-
леководу је прикључено 26 трафостаница 10/0,4 kV на-
понског нивоа, те зато и не чуди што је често долазило до 
испада овог далековода, због чега су хотелски капаците-
ти у Луковској Бањи морали да трпе нестанак струје док 
се квар не би открио и санирао.

- Дужина наведеног далековода са огранцима  прелази 
40 километара  ваздушне мреже, наводи Ђорђевић. Мре-
жа у целој својој дужини, према Ђорђевићевим речима, 
пролази кроз неприступачни терен обраслом густом шу-
мом.  Одржавање овог далековода је отежано а кварови 
су били веома чести и дуготрајни, а поготово у јесењем и 
зимском периоду. - С обзиром  на то да се Луковска Бања 
у последње време интезивно развија потребно је 
да има сигурно напајање струјом а поготово ту-

Јача струја враћа живот околини Куршумлије



Број 48 27

Нова трафо СтаНица у Селу Жуч  
у општиНи Куршумлија

Светлије у жучу

ристички комплекс који послује у саставу  "Плани-
нке "из Куршумлије, подвлачи Ђорђевић.

Давне 1991. године започета је изградња надзем-
ног 35 kV вода из трафостанице 35/10 кV и снаге  2,5 MVA 
"Селова" од бране на Селови  до Луковске Бање. Извођач 
радова тада је био “КАРПОШ” из Скопља, који је израдио 
пројектно-техничку документацију и извео грађевинске 
радове са својим материјалом (стубови, бетонски темељи и 
уземљење), за који је и издата дозвола за изградњу од стра-
не надлежног органа општине Куршумлија у складу са та-
дашњим законским прописима . С обзиром  на то да се би-
вша СФРЈ распала и радови су престали. Материјал који 
подразумева уже и изолатори су остали у магацину у 
Погону Куршумлија.

Прошле године је обављено препројектовање далеково-
да по новим техничким прописима, изабрали смо извођа-
ча радова путем тендера и радови су почетком априла ове 
године могли да почну, каже Ђорђевић. Прво је требало 
очистити трасу од растиња па онда демонтажа старе спој-
не и овесне опреме па монтажа нове спојно овесне опреме 
а затим развлачење Ал-Че ужета 95 mm . - Сада следи увод 
далековода у  ТС 35/10 kV  "Селова" и у мрежу 10 kV у самој 
бањи. Далековод ће радити као десет киловолтни све до 
изградње трафостанице 35/10 kV, која се планира у самој 
Луковској Бањи, истиче Ђорђевић. Поузданост напајања 
ће бити решена јер је то директна веза на електроенергет-
ској мрежи (без огранака) са бољим пресеком ужета и 
већим степеном изолације.

Оливера Манић

М ештани села Жуч, које се налази на пола 
пута између Куршумлије и Луковске Бање, 
недавно су добили нову стубну трафо ста-

ницу, а самим тим боље и поузданије снабдевање 
електричном енергијом. Према речима Дејана Ми-
лановића из Погона "Куршумлија" прокупачке Еле-
ктродистрибуције, ово је друга стубна трафо стани-
ца напонског нивоа 10/0,4 kV за ово село, која је из-
грађена на захтев 28 домаћинстава.

Тако сада сви у селу Жуч имају боље напонске пр-
илике а и већ постојећа трафо станица је сада расте-
рећена. Вредност ове инвестиције, како Милановић 
наводи, је око милион динара, а са 300000 динара 
реализацију овог пројекта помогла је општина Ку-
ршумлија. Изградњом нове трафо станице и по-
већањем енергетских потенцијала у овом селу, по-
степено се стварају и могућности да се врати живот 
у село, јер поузданије снабдевање електричном ене-
ргијом представља основ за развој приватног пре-
дузетништва.

О. Манић 
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Недавно одржана акција добровољног давања крви запослених у огранку "Прокупље" у организацији Синдиката 
Електродистрибуције "Прокупље" а под окриљем Синдикалне организације ПД "Југоисток" још једном бележи 
изузетне резултате. Овој акцији одазвало се око 60 људи а председник Синдиката овог огранка Драган Станковић 
подвукао је тим поводом да акција већ постаје традиционална и  додао да откако је Синдикат организује, много је 
масовнија и успешнија.

Акција је и овога пута организована у сарадњи са  Синдикатом ПД "Југоисток- Ниш", док пословодство 
"Југоистока" није желело да пружи никакву помоћ, иако је ова акција хуманитарног карактера, рекао је Станковић. 
Акцији је присуствовао и председник Синдиката ПД "Југоисток" Бобан Стојковић са сарадницима. 

Куриозитет ове акције је да се постепено разбија предрасуда да су акције оваквог типа предодређене само за 
мушкарце. Овога пута хуманост су показале и три "грације": Биљана Стојановић, Светлана Кандић и Душица 
Филиповић, за које председник Станковић подвлачи да су до сада дале неколико пута крв. Племенитост овога 
пута оправдано нису могле да покажу и Весна Бадић и Слађана Јовановић. Оне су до сада у просеку више пута 
давале крв, а сада су из здравствених разлога биле приморане да одустану да на својим животним страницама 
убележе још један подвиг.

Овога пута показали су се и запослени у Пословници "Блаце". Њих десеторо се одазвало овој хуманој акцији, а 
том гесту младих електромонтера из Блаца посветили су пажњу и локални медији. Без шампиона у хуманости ни 
ова акција није могла да прође. Драгоцену течност која живот значи и сада су поклонили Љубиша Јовић, Дејан 
Станковић и Радослав Илић. Сва тројица у просеку су дали крв од 70 до 80 пута. Ваља истаћи да се свакој акцији 
добровољног давања крви у огранку "Прокупље" радо одазивају и пензионери ове електродистрибуције.

О. Манић

АкцијА добровољног дАвАњА крви у ПрокуПљу

ЛУЧОНОШЕ ПЛЕМЕНИТОСТИ

Они имају моћ да спашавају животе Снага која покреће стиже из Блаца 
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Снага хуманости

елеКтромоНтери "југоиСтоКа" у оБреНовцу

Група наших електромонтера у акцији помоћи поплављеном Обреновцу,  њих двадесетак, из 
сваког огранка по троје или четворо, најбољи међу најбољима, радило је на замени бројила у 
поплављеним кућама.

Т ешки дани за поплабљена подручја, а скоро цела 
Србија поплављена. Ванредна ситуација, на теле-
визији  гледамо данима водену стихију која ваља 

све пред собом, као да је полудела, са таквом брзином и 
јачином да је однела куће а и прве људске жртве. И када 
су говорили да ниво реке опада, водена стихија је управо 
показивала да је најача снага, да се инати са нама, решена 
да нам покаже сва своја лица. Е, ово лице је страшно, кне-
дла у грлу и сузе, не можемо да верујемо - много жртава. 
И једна је много, ако није морало? 

Многи од нас су размишљали о одласку на испомоћ али 
како је било пуно добровољаца, задовољили смо се упуће-
ном помоћи. Солидарност је коначно на делу, помоћ сти-
же са свих страна. Олакшење смо осетили када је група 
наших електромонтера из свих огранака организована 
од стане пословодства кренула у Обреновац на испомоћ. 

Док сам гледао на телевизији поплаву првих дана, ја 
као и остале моје колеге имали смо жељу да одмах  крене-
мо, да помогнемо, каже Братислав Живић, водећи елект-
ромонтер у ЕД Пирот, кога су колеге једногласно изабра-
ле за вођу екипе.

Кад смо стигли у Обреновац, страхота на све стране. 
Све куће до пола или готово целе поплављене, аутомоби-
ли, дрвеће плива, а да не причам о угинулим животиња-
ма и непријатном мирису. Стигли смо испред дистрибу-
ције у Обреновцу - и други спрат поплављен. Емоција 
превише, исто толико посла, али морамо да се сконцен-
тришемо, ми смо ту да помогнемо око замене бројила у 
поплављеним кућама које могу или морају да се користе, 
прича Живић још увек видно узбуђен. 
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Тим је направљен на брзину, двојица наших, је-
дан из Обреновца због познавања терена. Кре-
нули смо са опремом пешке јер није било довољ-
но возила,  маске обавезне и  кроз баре пуне мрт-

вих животиња и много змија… слика стравична, но кад 
видиш људе који се радују твом доласку исчекујући по-
моћ, брзо крећемо у акцију мењања бројила. Екипа је са-
вршено функционисала, после промењених бројила, по-
везивали смо их са трафо станицом и заокружили про-
цес. Домаћини су били изненађени да смо дошли чак из 
Пирота, Ниша а ми пресрећни да можемо бар нешто да 

помогнемо, то сматрамо као највећу награду тих дана. 
Радили смо неуморно по читав дан. Смештај под шато-
рима на мокрој трави није нимало тешко пао јер око нас 
су били људи са изгубљеним кућама и свом стеченом им-
овином, наставља причу Живић. - У рату је лакше било, 
ако се неки део гранатира пређеш на други део, а вода кад 
крене, све односи или оштети и само остави стравичан 
призор који не може да се опише.

Посебно изненађење за нас је била посета директора 
"Југоистока" Дарка Булатовића који се одмах побринуо за 
нас и обезбедио бољи смештај у касарни у којој су иначе 
смештена сва лица за испомоћ.

Захваљујемо се како директору тако и Драгољубу Па-
вловићу, шефу кабинета "Југоистока", на брзој и доброј 
организацији и успутним консултацијама, тако да смо 
наступали као савршен тим. Без добре сарадње нема ни-
каквог рада, наглашава Живић и додаје да су увек спрем-
ни за овакве акције.

Електромонтери "Југоистока" су стручношћу, великим 
напорима успешно испунили своје задатке у ванредним 
околностима  и показали да је наша снага управо у хума-
ним људима.

М. Шиндић

Вођа екипе

Братислав  Живић, електромонтер је у ЕД Пирот 
од 1984. године. Као врло одговоран и стручан 
радио је на многим далеководима и трафо 
станицама 10/0,4 kV  и 35/10 kV,  пратио је велике 
акције -комплетне инсталације у  ТС "1 Мај Пирот", 
манастир Прохор Пчињски, хладњача у 
Свилајницу, Куршумлији, Шапцу. 

Тренутно ради на контроли измештених мерних 
места постојећих купаца. Добио је многе награде 
и похвале али скромно каже да су све колеге и 
шеф Горан Живић исто толико заслужни.
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Ефикасни и неуморни 

ремоНт 10 kV далеКовода од тС 10/0,4 kV  "Бериловац" до тС 10/0,4 kV "релеј"  у ед пирот

Екипа електромонтера пиротске електродистрибуције ових дана завршава грађевинску 
реконструкцију трафостанице 10/0,4 kV "Релеј" и врши ремонт далековода 10 kV од 
трафостанице 10/0,4 kV "Бериловац" до трафостанице 10/0,4 kV "Релеј". Извођење ових 
радова води и контролише руководилац Сектора за одржавање ЕЕО Горан Мишић у 
Електродистрибуцији у Пироту.

У летњој сезони ремонтних активности пуне су ру-
ке посла колегама електромонтерима. Завршена је 
грађевинска реконструкција ТС 10/0,4 kV "Релеј", а 

искључење трафостанице у трајању од по неколико сати 
и неколико дана је прилика да наши електромонтери оба-
вљају и ремонт далековода 10 kV од ТС 10/0,4 kV "Берило-
вац" до ТС 10/0,4 kV "Релеј", каже руководилац Сектора за 
одржавање ЕЕО у ЕД Пирот, Горан Мишић.

Оронула трафостаница коначно је променила изглед 
сређивањем кровне конструкције, малтерисањем унутра-
шњих зидова и кречењем фасаде у једном делу са споља-
шње стране.

Извршено је чишћење челично-решеткастих стубова 
од корозије и поново фарбање стубова који су били у по-
прилично лошем стању и зарђали, далековод практично 
није био ремонтован од првог прикључења. 

На основу уочених недостатака из ревизије, извршена 
је замена изолатора на већини стубова, док се замена ко-
мплетне изолације планира за неко накнадно планирано 
искључење далековода. Далековод напаја већи део анте-
на, репетитора и емисионе технике, већину ТВ и радио 
станица, тако да се увек не може добити дозвола за ис-
кључење, наглашава Горан Мишић.

Да би се сви ови радови обавили морала је да се изврши 
сеча растиња на траси ДВ 10 kV од ТС 10/0,4 kV "Бериловац" 
до ТС 10/0,4 kV "Релеј" као и на траси ДВ 10 kV од ТС 10/0,4 
kV "Релеј" до ТС 10/0,4 kV  "Планинарски дом".

Сеча растиња испод далеководних траса сматра се јед-
ном од тежих послова који се обављају у времену ремонт-
них исклучења. Наравно, ту су и временске прилике, зи-
ми снег и кише, а лети високе температуре. Но, има и дру-
гих проблема са којима се сусрећу са власницима земљи-
шта који не дозвољавају сечу растиња не размишљајући 
да у летњим временима високе температуре и евентуал-
ни испад далековода може да створи могућност пожара.  

Бројни су изазови са којима се на терену срећу наши 
електромонтери. Често су непроходни путеви, посебно 
планински, тамо где су миграције становништва велике 
као на Старој планини, но ту је екипа која осваја све пла-
нинске врлети. 

Веома обучени искусни монтери опремљени прописа-
ном стандардном опремом за пењање уз строгог а реал-
ног руководиоца, успешно превазилазе све временске и 
остале неповољне околности и квалитетно и на време за-
вршавају све послове.

М. Шиндић
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мало запоСлеНих а пуНо поСлова у поСловНици "врањСКа Бања"

Недостатак квалификоване радне снаге у обављању монтерских послова, проблем је који мучи 
и запослене у Пословници "Врањска Бања". Иако је једна од највећих по површини мреже коју 
одржава, у овој пословници је запослено свега осам радника од којих су петорица монтери. Шеф 
Пословнице "Врањска Бања" Драган Костић подвлачи да је веома тешко одржавати мрежу која 
је стара око 50 година са малим бројем људи.  Запослени у овој пословници  често у шали кажу да 
се осећају као да удају кћер за девет зетова, јер са мало људи мора да се обави много различитих 
послова. При том опет на своју муку шаљиво додају да је просек старости запослених готово 
исти као што је и мрежа на подручју које покрива Пословница „Врањска бања“. Одавно све вапи 
за реконструкцијом.

Т ешки услови рада у овој пословници не издвајају је 
превише од осталих пословница на подручју При-
вредног друштва „Југоисток“. Осим што је мрежа 

дуга готово 500 километара, а већи део је на брдско пла-
нинском подручју.

Покривамо територију саме Врањске Бање са још 25 се-
ла,  каже Костић и додаје да опслужују 4800 купаца елек-
тричне енергије. Од овог броја чак 15 села у њиховој на-
длежности се налази на брдовитом терену. - Највећи про-
блем је што купци нису скоцентрисани на једном просто-
ру, већ је њихов распоред прилично разуђен, наводи 
Костић и истиче да додатну отежавајућу околност у раду 
имају и због тога што је ово брдовито подручје по којем је 
развучена мрежа до крајњих корисника. 

Радници ове пословнице су често у ситуацији да морају 
да чине праве подвиге кад морају, примера ради, од села 
Крива Феа да пређу 40 километара само у једном правцу 
до другог села Облик на обронцима оближње планине, а 
цео пут мора да води преко Врања јер нема пречег пута. 
Одржавају мрежу од око 450 километара напонског ни-
воа 10 и 0,4 kV. Кад су хаварије, екипа за отклањање ква-
ра не може да броји више од два човека. Одржавају и мре-
жу која се налази на врху планине Бесна кобила на над-
морској висини од преко 1900 метара.

 У плану је да се уради прстен изградњом још једног да-
лековода од трансформаторске станице напонског нивоа 
10/0,4 kV „Савинци“ до трансформаторске ста-
нице „Јарчиште“ истог напонског нивоа, који ће 

Врањска Бања – запостављени потенцијали врањске околине
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убудуће омогућити квалитетно напа-
јање овог подручја. Сада се бања, као и 
поменуто село Савинци, напаја путем 
једног вода, па у случају квара на потезу 

села остаје и цела бања без струје. -Одржавамо 
65 трафо станица на подручју пословнице "Вра-
њска Бања", каже Костић. - Невоља је у томе што 
их је већи број распоређен у разбацаним пла-
нинским селима која су на ивици опстанка, али 
по броју предњаче над равним моравским сели-
ма где је густо насељено становништво, напо-
миње он.

Упркос малом броју запослених у Пословници 
"Врањска Бања", они се могу похвалити да су 
бољи по резултатима наплате од других делова 
врањске Електродистрибуције. Покривају око 
пет хиљада купаца, од чега је  четири и по хиља-
де домаћинства, а остало вирманци. Наплата 
месечне фактуре, како наводи Костић, креће се 
од 95 и до преко 100 посто. Оно што ваља иста-
ћи да и Врањска Бања са оближњом планином 
Бесном Кобилом обилује природним благоде-
тима који су буквално мелем и за душу и тело, а 
да су такви потенцијали недовољно искориште-
ни за развој туризма и привредног просперите-
та не само за бању већ и за Врање као центра 
Пчињског округа.

Разматрала се идеја да се направи жичара која 
би ишла директно из Врањске Бање до Бесне 
Кобиле која је удаљена неких тридесет киломе-
тара и то би повољно утицало на развој туризма 
у овом делу Србије, наводи Костић. –За сада је 
скијалиште још у повоју, јер се користи жичара, 
која је стара већ четири деценије. Направљена је 
и нова жичара, али још није у употреби, каже 
Костић. За потребе скијалишта урађен је и ка-
бловски вод од трансформаторске станице 
„Грот“ напонског нивоа 35/6 kV до скијалишта у 
дужини од три и по километра.

О. Манић

СТРУЈА ИЗ ТОПЛЕ ВОДЕ
Ова бања је најтоплија бања у Европи. Из дубине земље на површину избија 126 
литара топле воде у секунди температуре од 86 до 111 степени Целзијусових. Овај 
огромни потенцијал геотермалних извора користи се у балнеолошке сврхе 
расхлађивањем на температури до 50 степени и за загревање  свих друштвених 
објеката и стаклених башта у Врањској Бањи. 

Према истраживањима која су рађена осамдесетих година и истраживањима ЦИП-а 
геотермални извори у Врањској Бањи располажу енергијом од око 35 мегавата 
енергије. Ова геотермална енергија је довољна за загревање свих друштвених и 
индивидуалних објеката у Бањи. Коришћење геотермалних извора би посебно било 
од значаја у току дела године где би се две велике бушотине из којих избија вода 
температуре од 98 до 111 степени количине од 48 литара у секунди притиском од 
девет бари биле коришћене за производњу струје коришћењем кинетичке енергије 
и претварањем геотермалне енергије у електричну енергију.

Све досад урађене студије говоре да су ови најтоплији извори најиздашнији за 
изградњу геотермалне централе јединствене у нашој земљи и Европи. Ова енергија 
се нерационално и непотпуно користи, па је из тих разлога неопходно ангажовање 
државе да би се овај природни потенцијал искоришћавао на потпуни начин.

БЕСНА КОБИЛА ЗА ОДМОР У МИРУ
Упркос називу ове прелепе неоправдано запостављене планине као значајне 
дестинације у планинском туризму, посетиоци могу имати прави одмор од градске 
вреве. Ипак, постојећи смештајни капацитети на овој планини су недовољни да би 
ова дестинација добила своје заслужено место на туристичкој карти Србије.

Планина Бесна Кобила је у оквиру планинског масива који обухвата планине Дукат, 
Беле Воде, Доганица и Глошка планина. Долине у подножју Бесне Кобиле су под 
шумом, а виши делови су под пашњацима.

Највиши врх зове се исто као и сама планина, Бесна Кобила, и налази се на 
надморској висини од 1922 метра. Са овог врха, по лепом дану, пружа се 
невероватан поглед, локалци кажу да се некад види чак и далека Шар-планина, 
Олимп, Власинско језеро, Копаоник…

Малена села углавном су скривена у долинама између планинских врхова. На 
планини постоји мноштво земљаних путева погодних за шетњу, а високи пашњаци, 
јелове шуме и чувене бербе боровница чине ову планину једним од  необичнијих 
места у Србији.

Биљно богатство које има Бесна Кобила и које је карактерише,  заснива се на 
дивљем, самониклом, лековитом биљу и дивљим плодовима. Међу најпознатијим 
врстама лековитог биља које расту на Бесној кобили су: кантарион, дивизма, 
коприва, кичица, нана, оман, хајдучка трава, боровница, малина, маслачак, 
матичњак… Такође, планински пашњаци, шуме, незагађено земљиште, вода и 
ваздух, пружају одличне услове за боравак и одмор на Бесној Кобили.

Планинарски дом капацитета је 80 лежаја, налази се на надморској висини од 1480 
метара. И ово је подручје које спада у ретко насељена, али у селима се понегде 
може наћи приватан смештај, као у долини Дуката.

Шеф пословнице Врањска Бања   
Драган Костић: До последњег купца  

потребно је прећи 53 километра
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ЗАштитА живОтНЕ СРЕДиНЕ

светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у 
целом свету сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, са циљем 
да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу 
очувања животне средине. датум 5. јуни је одредила Генерална 
скупштина ун јер се тог дана одржала Конференција о заштити 
животне средине у стокхолму 1972. на конференцији се окупило 113 
држава, које су приредиле заједничку изјаву о потреби међународне 
сарадње у циљу заштите животне средине. предлог да се прославља 
5. јуни је дала делегација Југославије и ово је постао централни 
догађај уједињених нација. ове године главна тема је "мала острва и 
климатске промене" са слоганом "подигните свој глас а не ниво мора" 
- ("raise Your Voice Not the sea Level"). у складу са овогодишњим 
слоганом, домаћин за ову годину је мало Карипско острво Барбадос. у 
србији се и ове године овај дан обележава у више градова.

 у пироту су плус радио и портал плусонлине у сарадњи са јавним 
предузећима Комуналац и регионална депонија и школама душан 
радовић, 8. септембар и пу чика Јова змај организовали акцију која је 
почела доделом подељено неколико хиљада цветног расада 
различитих врста, и наставила се централном манифестацијом на 
Градском тргу. овом приликом ученици, школа учесница, продавали 
су на штандовима предмете које су израдили од секундарних 
сировина. приход од продаје утрошиће се за куповину рачунара који 
ће бити упућен технолошкој школи у параћину, која је недавно 
оштећена поплавом

дан заштите животне средине обележен је и у парку чаир у нишу у 
среду, 5. јуна, а тема је била очување шума и едукација о превенцији 
шумских пожара. носилац акције је противпожарно друштво „игнис“ 
студентског парламента факултета заштите на раду у нишу, а акција је 
спроведена у сарадњи са управом сектора за ванредне ситуације у 
нишу, Градским добровољним ватрогасним друштвом, Канцеларијом 
за младе градске општине медијана, Јавним предузећем „србијашуме“ 
и савезом извиђача града ниша. присутни су имали прилику да чују 
предавање о заштити шума, које су одржали представници Јп 
„србијашуме“, док су припадници сектора за ванредне ситуације, као 
и представници противпожарног друштва „игнис“ и Градског 
добровољног ватрогасног друштва упознати са ватрогасном опремом 
и возилима. -циљ је нашим суграђанима одржати кратку едукацију о 
мерама превенције шумских пожара и мерама које треба предузети 
ради брзе локализације и ликвидације пожара, уколико до њега дође 
и уједно их упознати са опремом и возилима која се користе у те 
сврхе.- рекла је миљана стојиљковић из Координационог тима 
противпожарног друштва „игнис“.

истим поводом у нишком парку светог саве одржана је акција 
сакупљања рециклажног папира. прикупљени папир биће продат, а 
добијени новац ће бити уплаћен на рачун за помоћ угроженима од 
поплава. организатори акције су студенти факултета заштите на раду, 
факултета за спорт и физичко васпитање и универзитета 
метрополитан.

служба за заштиту животне средине општинске управе општине 
неготин низом активности обележила је светски дан заштите животне 
средине, под слоганом „скупљај смеће и кад други неће“. тим поводом 

у центру града организована је ликовна радионица за ученике 
основних школа, са које ће  у сарадњи са организацијом црвени крст, 
задругом „зелени Круг“, еколошким друштвом „Бадем“, удружењима 
планинара и другим еколошким удружењима бити послата порука 
подршке свима на подручјима угроженим поплавама. том приликом 
биће сакупљена и хуманитарна помоћ у виду  средстава за хигијену и 
дезинфекцију,  конзервиране и хране за бебе. предшколци ће својим 
цртежима на тротоару показати колико знају о екологији, а 
представници неготинске службе за заштиту животне средине 
упознаће их са значајем зелених површина, рециклаже и 
разврставања отпада. завршна свечаност  одржана је у Биоскопу 
„Крајина“, уприличена је изложба радова ученика основних школа и 
додељене награде најбољим учесницима конкурса, који је расписала 
општина неготин за избор најбољег ликовног рада и најбоље еко 
поруке. представници ове службе уручили су и дипломе и захвалнице 
најуспешнијим школама, учесницима велике еколошке акције 
сакупљања папира за рециклажу, која је организована у периоду од 
10. марта до 11.априла. након тога ученици ош“вук Караџић“ извели су 
еколошку представу.

светски дан животне средине, 5. јун, у врању је обележен 
целодневним активностима. осим представника Градске управе 
задужених за област екологије, у обележавању је учествовала и 
Комунална полиција. најпре је у вртићу „невен“  за најмлађе 
организована презентација  на тему „управљање отпадом“. у наставку 
активности посвећених заштити животне средине, презентација је 
истог дана одржана и за ученике првог разреда ош „вук Караџић“, а 
након тога и за најстарије суграђане у америчком кутку врањске 
Библиотеке. немања нухијевић градски већник задужен за екологију 
каже да су едукација и превенција највредније тековине друштва и да 
је због тога од највећег значаја предупредити проблеме у екологији. 
“желимо да едукујемо најмлађе  да од малих ногу уче те ствари како 
би избегли неке проблеме са којима се суочавамо сада. ради се о 
начину уклањања отпада, врсти отпада како да га најмлађи 
селектирају, где треба шта да бацају“,  каже нухијевић. он је оценио да 
животна средина на подручју града није на завидном нивоу и да врању 
недостаје дугорочна стратегија управљања отпадом. 

у лесковцу је поводом 5. јуна,  светског дана заштите животне 
средине, центар за економику „даница вуксановић“, организовао 
Градско такмичење  „школа са душом“, у оквиру кога су ученици 
градске и сеоске средине уређивали дворишта основних школа и том 
приликом посадили 150 садница четинара. у овој акцији, чији је циљ 
јачање еколошке свести  и развијање такмичарског духа и духа 
заједништва, учествовало је 14 школа, а награда за најлепше и 
најуређеније школско двориште припала је основној школи „Коста 
стаменковић“ из лесковца. дан заштите животне средине, 5. јун,  
обележили су и корисници удружења за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама лесковац. они су, под слоганом “Где год нађеш 
згодно место, ти цвећку посади”, у циљу подизања еколошке свести 
организовали у центру града акцију дељења саксијског цвећа 
суграђанима.

 тамара величковић
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Чак 28 чланица европског блока увози више од половине 
својих енергетских залиха, а та зависност ће се и 
повећати за 27 одсто до 2030. године, објавила је  
Европска Комисија. У 2012, ЕУ је плаћала више од 
милијарду евра дневно за ту енергију, додаје се у 
извештају. Европска комисија предложила је 
конкретне мере у циљу смањења потреба ЕУ за 
енергијом страних земаља, поготово Русије. Стратегија 
је осмишљена као последица претњи Москве да ће стопирати 
испоруку гаса Украјини, која је главна транзитна тачка за 
Европу.

У најновијем извештају лидера Европске Уније 
предлаже се удаљавање од „монополистичког 
добављача“, промовисање интерних извора, 
укључујући и обновљиву и нуклеарну енергију.  
"Уколико се побољша сопствено тржиште цена 
енергије биће отприлике иста за све“ - рекао је 
новинарима комесар ЕУ за енергетику Günther 
Oettinger у Бриселу. Додао је и да се у снабдевању 
природним гасом ЕУ мора дистанцирати од монополистичких добављача, у овом случају Русије. Европа увози око 
40 одсто свог гаса из Русије, од чега скоро половина пролази кроз Украјину.

Како се дипломатске тензије између Кијева и Москве продубљују, Русија је запретила да ће обуставити доставу гаса, 
ако Украјина не буде унапред плаћала за испоруке. Русија је већ раније прекидала допремање гаса Украјини у 2006. и 
2009, а земље ЕУ су и тада и у најновијим дешавањима оклевале да санкционишу Москву. Oettinger је нагласио, 
међутим, да је "јасно да је ЕУ данас у бољем положају него током гасне кризе у 2006, или почетком 2009. године" 

Европска „ Енергетска Унија“

Лидери ЕУ предложили су формирање европске „Енергетске Уније“, јединственог тржишта које ће гарантовати 
испоруку и поседовати потребну инфраструктуру која ће осигурати да европске чланице не зависе ни од једне 
стране  земље. Oettinger  је нагласио да европске земље морају да подстакну производњу обновљиве енергије и 
одрживу продукцију фосилних горива. "Ми желимо јаке и стабилне партнерске односе са важним добављачима, али 
морамо избећи да постанемо жртве политичке и комерцијалне уцене", рекао је он.

ЕУ мора да "изгради унутрашње тржиште енергије, побољша инфраструктуру, постане ефикаснија и боље искористи 
своје ресурсе", рекао је Oettinger. "Осим тога, ми треба да убрзамо диверсификацију енергетских екстерних 
добављача, посебно за гас" - наглашава Oettinger.

приредила: Тамара Величковић

Европска комисија 
предлаже смањење 
енергетске зависности 
од страних земаља
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САД ПРЕДСТАВИО ПЛАН ЗА 
СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА CO

2

До 2030. емисије CO2 морају се смањити за 30%, гасе се електране на угаљ  и прелази се на плин и 
обновљиве изворе енергије.

Енергетски сектор САД-а мора смањити емисију угљен диоксида за 30% до 2030. у односу на ниво 
загађења који је постојао 2005. То је захтев америчког савезног програма који је главно оруђе владе у 
борби против климатских промена. Обамин климатски акцијски план, под који припада и план 
Агенције за заштиту околине (ЕПА) један је од најважнијих прописа о заштити околине које је 
предложио САД и могао би потпуно променити америчку енергетику која се ослања на угаљ у 
производњи 38% струје. Процјењује се да је око хиљаду електрана у тој земљи одговорно за око 40% 
укупног загађења емисијом угљен диоксида. 

Новим предлогом би се између 2020. и 2030. смањила емисија угљен диоксида у количини која 
одговара више него двоструком износу загађења које је амерички енергетски сектор произвео у 
2012. Ипак, изгледа да је план мање рестриктиван него што се очекивало, а циљеве ће бити лакше 
остварити јер се емисија угљен диоксида до 2013. већ смањила око 10% у односу на ниво из 2005. 
делом и због затварања термоелектрана на угаљ које је заменио природни плин. Савезни план даје 
државама разне варијанте за постизање смањења емисије попут замене угља природним плином, 
развој обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности. 

ЕПА образлаже свој план битним користима за здравље и климу будућих генерација, поузданим и 
сигурним  снабдевањем енергијом, увођењем иновација која ће подстаћи инвестиције и оживети 
економију, а флексибилан приступ сматрају доказано успешним. Истакнути су и климатски бенефити 
који су до сада углавном занемаривани, па се тако каже да се седам од 10 најтоплијих година 
догодило након 1998. а климатске катастрофе су 2012. америчку економију коштале више од 100 
милијарди долара. Реализацијом тог плана требало би се спречити 6.600 прераних смрти, и 150.000 
астматичних напада код деце. Рачуни за енергију требали би се смањити осам % услед веће 
енергетске ефикасности и смањене потражње. Још и пре објављивања, владин програм напале су 
пословне групације чији су профити угрожени. Деонице "угљенара" доживеле су нагли пад а многи 
републикански и демократски заступници у Конгресу из савезних држава чији се енергетски сектор 
ослања на угаљ, као на пример у Западној Вирџинији,  противе се програму.
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СМАЊУЈУ ЕМИСИЈУ УГЉЕН -ДИОКСИДА

3а ДЕцЕнИју И ПО у ЕВрОПСкОј унИјИ 

ВИШЕ СТРУЈЕ ОД СУНЦА И ВЕТРА 
3начај обновљивих извора енергије, и тo не само у енгргетском смислу, већ пре свега у области 
заштите животне средине све је већи. То је и разлаг што се улага ње у област обновљивих извора 
енергије улажу значајна средства, а стручњаци већ сад nроцењују да ћe у производњи струје у 
Европској унији до 2030. године, ови видови енергије имати већи удео него сада. 

Како се наводи у студији агенције „Блумберг", удео обновљивих видова енергије у укупној 
производњи струје у Европи 2012. године износио је 40 одсто, а уз планирано улагање од око 1.000 
милијарди далара, тај удео ћe до 2030. бити увећан на 60 одсто. Истовремено, процењује се да ћe 
производња електричне енергије из фосилних горива - угаљ и гас, до 2030. године бити смањена са 
48 на 27 одсто, а наводи се и да ће побољшање енергетске ефикасности допринети успоравању 
раста потражње електричне енегије до 2030. године. Модерне технологије и коришћење зелене 
енергије, посебно соларне и енергије ветра, требало би да за 60 одсто смањи емисију угљен 
диоксида из енергетског сектора - са 1,3 милијарде тона на 564 милиона. Нa том пољу најдаље су 
стигле Немачка и Велика Британија, које распопажу трећином укупног капацитета обновљивих 
видова енергије у ЕУ. 

На светском нивоу би, до 2030. године требало да буде уложено 7.700 милијарди долара зa 
производњу струје. Од тог новца две трећине средстава бићe намењено за обновљиве изворе 
енергије, а у унапређење производње електричне енергије азијско-пацифички регион требало би да 
уложи 2.500 милијарди долара. 
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НОћ МУЗЕЈА И ОВЕ ГОДИНЕ ОКУПИЛА БРОЈНЕ НИШЛИЈЕ

ОТВОРЕН ПРВИ ПРИВАТНИ МУЗЕЈ У НИШУ

Нишлије су по традицији обишле сва културно историјска 
места у граду. Нова дестинација био је Музеј скулптура и 
историјских личности и манастира који је отворио нишлија 
Љубиша Цветковић.

Љубитељи ове, већ устаљене традиције, посетили су те 
ноћи Галерију Србија, Павиљон у Тврђави, Салон 77, 
Археолошку салу Народног музеја, ћеле Кулу, Историјски 
архив,  Логор 12. фебруар, Галерију Нишког културног 
центра, Народну библиотеку, Уметничку галерију Милица и 
још неке културне дестинације у граду. 

Први приватни музеј, отворен у овој музејској ноћи, био је 
право изненађење за нишлије. „Сведоци векова“ – назив је 
музеја Љубише Цветковића, аутора свих представљених 
дела у њему.

Овај вредни уметник већ две деценије ствара ова 
аутентична, и по многочему, посебна дела. Он је свој сан, 
да отвори први приватни музеј, после толико година труда, 
марљивог рада и без неке значајније помоћи са стране, на 
крају остварио.  У музеју су изложене скулптуре 
историјских личности које су обележиле српску, али и 
светску историју, као и скулптуре српских манастира – 
Милешеве, Грачанице, Пећке Патријаршије, Високих 
Дечана. 

Посетиоци могу да погледају и Светог цара Константина и 
царицу Јелену у природној величини, Веро Монтенегро, 
Кнежеву клетву, али и композицију Косовка девојка која је 
тешка скоро тону.

Дела Љубише Цветковића су спој скулптуре, сликарства, 
декоративне уметности и орнаментике.

Моја дела су специфична јер су израђена од бетона, 
материјала са којим се тешко ради. Управо због тога је 
било потребно више година да би дело настало, али ја сам 
стрпљив  јер се труд на крају исплати. Намеравам да 
направим још пуно сличних дела и проширим музеј – каже 
Љубиша Цветковић.

Овај музеј ће млађим нараштајима сигурно помоћи да 
боље упознају нашу историју. Туристима који дођу у Ниш 
сигурно ће представљати атракцију коју свакако треба 
видети. У међувремену ће и град, надајмо се, запазити 
вредност оваквог места и помоћи простором Љубиши да 
се размахне у стваралаштву и граду поклони још оваквих 
скулптура.

М. Видојковић
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