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ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Улагања одржала систем

Управни одбор ЕпС-а

Рад система “Електропривреде Србије” у екстремно 
хладним и тешким условима током јануара и фебру-
ара био је главна тема ванредне седнице Управног од-
бора ЕПС-а одржаној 20. фебруара 2012. године. Сви 
чланови УО ЕПС-а похвалили су рад запослених и анга-
жовање Кризног штаба ЕПС-а. Посебно је било знача-
јно правовремено реаговање Кризног штаба ЕПС-а до-
ношењем одлука и упућивањем предлога Министа-
рству инфраструктуре и енергетике и Влади Србије.

На седници којом је председавао др Аца Марковић, пред-
седник УО ЕПС-а, преглед дешавања од 26. јануара, када је 
кренуо ледени талас, представио је Зоран Манасијевић, 
помоћник генералног директора ЕПС-а за технички сис-
тем и председник Штаба за праћење електроенергетске 
ситуације у условима проглашене ванредне ситуације. Он 
је указао да је у новембру прошле године, пре екстремно 
хладних дана и снега, ЕПС био суочен са вишемесечном су-
шом и смањеном производњом у проточним хидроелек-
транама.

Тронедељни хладни талас, са температурама и минус 
30 степени Целзијуса, исцрпео је сасвим спреман систем, 
те је ЕПС и даље у некој врсти ванредне ситуације. Биће 
тако све док се не побољшају дотоци на рекама и док про-
точне ХЕ, посебно на Дунаву, не почну да производе више 
електричне енергије. - Наш систем радио је пуним капа-
цитетом и одржана је електроенергетска стабилност 
земље. Још једном се показало оправданим сво вишего-

дишње улагање у модернизацију термоелектрана, јер је 
степен њихове погонске спремности био 96,7 одсто. И по-
ред проблема са мањом производњом ХЕ, смањењем нивоа 
резерви у акумулацијама, као са тешкоћама у довозу угља 
у ТЕ, ледени дани су прошли без рестрикција као најгорег 
сценарија. А иако је било кварова на дистрибутивном ни-
воу, они су се мерили промилима, рекао је Манасијевић.

Генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић указао 
је и да су честе замерке ЕПС-у да би било боље да је новац 
улагао у градњу нових капацитета уместо у модерниза-
ције, сасвим неоправдане. - Да нисмо улагали у ревитали-
зације, а саградили нови блок од 700 мегавата, Србија би 
за време леденог таласа, била сигурно у мраку. Јер, у том 
случају би све немодернизовано стало, а степен поуздано-
сти ТЕ не би био 96,7 већ свега 80 одсто, објаснио је Мар-
ковић. - Кроз ревитализације постојећих блокова добили 
смо више од 400 нових мегавата, а само је производња ТЕ 
у односу на 2001. годину већа за седам милијарди киловат-
часова. Градње нових капацитета, поготово самостал-
но, нема без без реалне цене електричне енергије и то 
сагледано не према европским параметрима, већ само у 
односу на цене у региону.

На седници Управног одбора ЕПС-а било је речи и о завр-
шеној процени вредности основних средстава ЈП ЕПС и 
11 привредних друштава, који су урадили “Енергопројект 
Ентел” и Економски институт.

 (преузето из e-infa)
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СаСтанак Са дирЕкторима дирЕкција за трговинУ У пд Ед

Наплата посустала,  
попусти према упутству

Директори Дирекција за трговину у ПД ЕД, на са-
станку одржаном 22. фебруара у Београду, под председ-
ништвом Милана Миросављевића, директора Секто-
ра за трговину и односе са тарифним купцима у Дирек-
цији ЕПС-а за дистрибуцију електричне енергије, кон-
статовали су да ће бити врло тешко до краја фебру-
ара надокнадити у наплати оно што није могло да се 
уради у првих 20 дана због хладног времена и нерадних 
дана. Одзив купаца је био више него скроман, па је суге-
рисано дистрибуцијама да позову све оне који нису из-
мирили своје обавезе за утрошену електричну енергију 
да искажу своју солидарност са ЕПС-ом и плате рачу-
не.

Иако је зима најжешће стегла управо у фебруару, ЕПС је 
и тада, када су се рударске машине ледиле на коповима, 
обезбеђивао довољне количине електричне енергије и уред-
но снабдевање купаца. Сада дистрибитивни део ЕПС-а 
позива купце да плаћањем рачуна помогну да се последице 
тешке зиме ублаже и обезбеде финансијски услови за рад 
укупног електроенергетског система ЕПС-а.

За разлику од фебруара, наплата у јануару била је од-
лична, штавише боља него у истом месецу у последње че-
тири године. Са остварених 88,76 процената од факту-
рисане реализације у јануару, обезбеђен је солидан старт 
за целу предстојећу годину, за коју је кумулативно пред-
виђен степен наплате од 96 одсто. Ипак, ако се рачуни ни 
до краја фебруара не буду уредније плаћали, тај минус би 

могао да угрози остварење и годишњег циља. Због тога је 
на састанку, уз апел купцима да измире рачуне, упућено и 
упозорење да ће дистрибуције кренути са редовним акти-
вностима (опомињање, искључење) чим се укине ванредна 
ситуација.

На састанку је усвојен текст упутства за примену од-
луке Управног одбора ЕПС-а о ванредном попусту за пот-
рошњу у фебруару ове године. Као што је објављено, Упра-
вни одбор је донео одлуку да се попуст од 30 одсто одобра-
ва на укупно задужење (енергија +снага+накнада) уколико 
је просечна дневна потрошња у фебруару била мања 15 и 
више одсто него јануарска. Поред тога, услови су да купац 
нема дуг за струју (ни за јануар) и да са роком доспећа пла-
ти фебруарски рачун. 

Уз овај ванредни попуст, УО ЕПС-а донео је одлуку и да 
се купцима корисницима права на материјално обез-
беђење (потрошња до 450 кWх) и купцима са посебним со-
цијалним потребама (потрошња до 350 кWх) одобри по-
пуст од сто одсто за ове количине на које они већ оства-
рују право по основу социјалног статуса, као и на одобре-
ну снагу и накнаду за мерно место. То значи да они овај 
део потрошње у фебруару неће платити, а све изнад тога 
измириће остварујући права која редовно имају.

С. Манчић
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Ред и Рад  
за мање губитке и већу наплату

нови в.д.дирЕктора пд јУгоиСток, дипл.грађ.инж. драган милЕнтијЕвић

ед
 јУ

го
ис

то
к

О сновни изазов је наравно тежња ка беспрекоро-
ном функционисању целокупног система, како 
управљачког, тако и техничког и у коначном еко-

номског, - истиче Милентијевић. Увођењем правила која 
подразумевају одговоран и квалитетан рад, али и ред у 
свим сегментима, стриктно поштовање права, али и ду-
жности сваког запосленог појединачно, очекујем да ПД 
Југоисток у наредном периоду савлада и превазиђе сада-
шње тешкоће. Губици, њихово свођење на прихватљив 
ниво и то по високим светским стандардима, самим тим 
сузбијање неовлашћене потрошње електричне енергије, 
већа наплата, боља комуникација са купцима, довођење 
енергетских објеката и свих услуга на репрезентативни 
ниво, више инвестиција ,заштита животне средине и пе-
рманентна брига о здрављу запослених, већи профит уз 
боље услове рада су циљеви којима не само да тежим као 
руководилац, већ сматрам да их је непходно достићи и 
тиме спремно и мирно сачекати изазове будућности.

Милентијевић је рођен 24. јуна 1963. године у Проку-
пљу, где је завршио и гимназију, док је звање дипломира-
ног инжењера грађевине стекао на  Грађевинском факлу-
лтету Универзитета у Нишу.

Радно искуство је стицао на друштвено и стручно вео-
ма значајним и одговорним местима и функцијама и пре 
доласка у Електродистрибуцију Ниш, где је од 2004. до 
2012. године радио на пословима руковођења и управља-
ња као директор Дирекције за инвестиције и руководи-
лац Центра за квалитет. Активни је учесник и креатор 
бројних пројеката у оквиру унапређења изградње објека-
та, еколошке изградње и увођења ISO стандарда где је 
имао подршку Грађевинског факултета у Нишу, Привре-
дне коморе Ниша и Инжењерске коморе Србије.

Ожењен је и отац двоје деце.

Д. Трајковић

Крајем децембра 2011.године 
Управни одбор ЕПС-а је за в.д 
директора ПД Југоисток  Ниш  
поставио дипл. грађ. инж.Драгана 
Милентијевића, дотадашњег 
руководиоца Центра за квалитет 
овог привредног друштва. 
Милентијевић је на дужност 
ступио 4. јануара 2012. године , а 
судећи по програму који је зацртао, 
представио и који намерава 
да доследно спроведе, на новој 
дужности чекају га бројни изазови 
са којима је потпуно спреман да се 
понесе.
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У СЕдиштУ пд јУгоиСток ниш одржан СаСтанак  
Са дирЕкторима Свих приврЕдних дрУштава за диСтрибУцијУ ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ У ЕпС-У

Наплата светла,  
губици - болна тачка

● Губици су током 2011.године у односу на претходну, смањени за 0,8 одсто, чиме се 
уштедело десет милиона евра, али они су ипак толико  високи да борба за њихово 
смањивање остаје приоритет над приоритетима

● Наплата електричне енергије је , међутим, област којом се ЕПС са свим привредним 
друштвима уз сасвим мале осцилације, може поносити јер је  план наплате од 94 одсто 
премашен

● Комплетан систем  и запослени у целини савладали су задатке и изазове и у условима 
ванредне ситуације услед непогодних  временских прилика , a одржавање објеката и 
погонска спремност били су на завидном нивоу и у отежаним околностима

Б орба за смањење губитака и спровођење Акцио-
ног плана за њихово сузбијање су приоритет над 
приоритетима у свим привредним друштвима за 

дистрибуцију електричне енергије, и они се морају све-
сти на прихватљив ниво тако што ће се прописаним и 
прецизно одређеним мерама најпре спречити њихов да-
љи раст,а онда темељно радити на њиховом неодложном 
и хитном смањивању. Губици у 2011.години смањени су у 
односу на прошлу за 0,8 одсто, што није занемарљиво јер 
представља уштеду од око 10 милиона евра, али тај добар 
тренд се мора наставити.

- Боља очитаност, већа контрола мерних места и преду-
зимање свих предвиђених активности из Акционог пла-
на морају дати резултате  што пре.

Наплата, је, са друге стране, светла тачка пословања 
свих дистрибутивних привредних друштава уз сасвим 
мале осцилације, план од 94 одсто је премашен и очекује 
нас велики задатак побољшања тог нивоа наплате за још 
два одсто  током 2012.године, рекао је Животије Јовано-
вић, директор Дирекције за дистрибуцију електричне 
енергије ЈП ЕПС на састанку са директорима свих дистри-
бутивних привредних друштава одржаном у Нишу, у се-
дишту ПД Југоисток 1. марта 2012.године.

Састанку су, поред председавајућег Животија Јовано-
вића, присуствовали Томислав Папић, извршни дире-
ктор ЕПС-а, Слободан Кујовић из Дирекције за инвести-
ције ЈП ЕПС, Ненад Мраковић, Радован Станић и Милан 
Миросављевић из Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију еле-
ктричне енергије, Петар Загорчић, заменик директора 
ПД Електровојводина, Стеван Милићевић, директор ПД 
ЕД Београд, Слободан Михајловић, директор ПД Еле-
ктросрбија, Гвозден Илић, директор ПД Центар, Драган 
Милентијевић, в.д. директора ПД Југоисток, Оливер Ра-
дошевић, заменик директора ПД Југоисток, као и Драган 
Крстић у име Синдиката ПД ЕД ЕПС.

Изузетно охрабрујуће делује и податак да је наплата у 
јануару износила 88,76 одсто а у фебруару дости-
гла око 85 одсто, што је у светлу временских ус-
лова  и свих отежавајућих околности веома до-
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бар резултат. Тим пре се током марта 
морају обавити све активности које 
су током трајања ванредне ситуације 
у земљи стављене у други план услед 
неопходности да се све снаге фоку-
сирају и оријентишу на што боље фу-
нкционисање система у веома теш-
ким условима. С тим у вези, дирек-
тори привредних друштава морају 
учинити све да се фебруарска потро-
шња очита у што краћем року и што 
квалитетније, како би се наплата не-
ометано наставила и после укидања 
ванредне ситуације. Анализе су по-
казале да у Србији има 1.300 000 ку-
паца који своје рачуне измирују на 
време и остварују попусте, а узевши 
у обзир и додатне бенефиције за од-
ређене категорије купаца које се од-
носе на фебруарску потрошњу, очи-
тавање мора бити веома квалитетно 
и обрачуни достављени на време. 
Успех сам по себи и огледало добре 
наплате представља и чињеница да у 
Србији свега два одсто купаца има 
дуговања већа од 100 000 динара.

На састанку је истакнуто да су то-
ком 2011.године  највећа улагања би-
ла она на 0,4 kV мрежи, што је резул-
тирало много бољом ефикасношћу 
система у прва два месеца текуће го-
дине. Такође, велики помак у односу 
на 2010. годину направљен је и у вре-
мену трајања и броју прекида у снаб-
девању електричном енергијом, па 
су прекиди у прошлој години у про-
секу трајали 20 минута краће.

На састанку је било речи и о ак-
тивностима на раздвајању дистрибу-
тивног од трговинског дела у складу 
са Законом о енергетици. Посебно је 
похваљен координисан рад  свих, а 
нарочито теренских и информатив-
них служби Југоистока и Електро-
србије  и правовремена комуника-
ција са свим  адекватним телима 
ЕПС-а у време најтежих временских 
непогода, што је допринело да про-
блеми буду на време препознати, 
ефикасно размотрена њихова ре-
шења, те су и купци у најкраћем року 
добили квалитетно и стабилно снаб-
девање електричном енергијом ма 
колико неприступачан био терен на 
коме се налазе.

Д.Трајковић

Допуна критеријума

критеријуми за оцену рада привредних друштава убудуће ће, 
поред сагледавања нивоа наплате и губитака, бити и укупан 
финансијски резултат по завршном  или периодичном обрачуну и 
погонска спремност привредног друштва. ти параметри пружиће 
праву слику о успешности или неуспешности одређеног 
привредног друштва, истако је животије Јовановић, директор 
дирекције за дистрибуцију електричне енергије Јп епс на састанку 
у нишу.

Југоисток - нова бројила и нова стратегија 

пд Југоисток бележи одлично извршење наплатног задатка, али и 
тенденцију пораста губитака после извесног периода њихове 
стагнације. 

- у свакодневним сам контактима са директорима свих огранака, 
дневно тражимо и добијамо  увид у стање на терену, ангажујемо 
све расположиве снаге да повећамо контролу мерних места и 
повећамо очитавање,  и ја прве резултате ове координиране акције 
очекујем већ у марту, рекао је драган милентијевић, в.д. директора 
пд Југоисток који је на чело овог привредног друштва дошао 
почетком јануара. оно што би нам највише значило у овом тренутку  
су нова бројила, што је иначе значајан проблем и других 
привредних друштава, а баждарница је сада у стању да одговори на  
захтеве, јер се мора имати у виду да је на 70 одсто бројила на 
нашем подручју истекао жиг, а да их је 10 одсто старије од 40 
година, истакао је милентијевић.

-ед ниш  је на овом подручју највећи “потрошач“ јер 30 одсто 
електричне енергије коју Југоисток преузме од епс-а иде управо 
овом огранку, али уједно и највише проблема имамо управо на 
њeговој територији. Резултати мера које смо предузели неће бити 
епохални у старту, али ће се помак осетити врло брзо, нагласио је 
он.

Очитавање и контрола 

пред свим привредним друштвима за дистрибуцију електричне 
енергије као приоритетна мера за смањивање губитака налази се и 
свођење неочитаних бројила на прихватљив ниво од три одсто. 

у Југоистоку је , на пример,  два одсто купаца остало неочитано 
током читаве 2011.године, рекао је Радован станић, указујући на то 
да се проблем благовременог и тачног очитавања бројила мора 
коначно решити на нивоу читавог епс-а .број откривених крађа 
електричне енергије , који, на нивоу свих друштава  у процентима 
износи 1, 79 одсто у односу на контролисана бројила, такође је 
неприхватљиво низак и мора се повећати активност и у овој 
области. контроле мерних места такође морају имати приоритет, 
што значи да је рад на терену неопходан како би се губици 
зауздали и почели  да бележе тенденцију пада.

Цифре као показатељ и мотив 

губици електричне енергије на електродистрибутивној мрежи су у 
2011.години износили 14,31 одсто а укључујући  купце на 110 кV 
напонском нивоу они су достигли 15,52 одсто. посматрано по 
привредним друштвима, најнижи губици су забележени у пд 
електровојводина и то 12,25 одсто, односно 13 одсто без купаца на 
110 кV напонском нивоу. највећи ниво губитака регистрован је у 
Југоистоку и то 19,26 одсто, односно 19,96 одсто.. посматрано у 
односу на претходну, 2010.годину, и у односу на план, губици су 
смањени у свим привредним друштвима осим у Југоистоку, док је 
пд ед београд губитке смањио за чак 11.9 одсто.
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потпиСан Уговор о изградњи чЕтри малЕ хидро-ЕлЕктранЕ измЕђУ јп ЕпС и јкп “Naissus” ниш

Први киловати  
средином 2013. године

С арадња ЕПС-а и ЈКП “Naissus”-а део је ширег про-
јекта Електропривреде Србије који предвиђа из-
градњу осам нових и ревитализацију 15 постојећих 

малих хидро-електрана у Србији.

Мини хидроелктране, према најавама директора ЈКП 
“Naissus“ Александра Митића, требало би да буду урађе-
не на локацијама Коритница, Дивљана, Виник и Чукље-
ник. - Дошли смо на идеју да кинетичку енергију створе-
ну протоком воде кроз систем коју до сада “расипамо у 
ветар” претворимо у електричну енергију. Изградњом 
мини хидро-електрана које ће за погон турбина и произ-
водњу струје користити управо већ постојећи притисак у 
цевоводу, “Naissus” ће покрити комплетне трошкове за 
струју, а по нешто можда и зарадити од продаје вишка 
струје ЕПС-у, каже директор нишког водоводног преду-
зећа.

Четири мини хидро-електране производиће више од 
пет мегавати струје годишње, што ће омогућити огромне 
уштеде нишком водоводном систему, а у потпуности је у 
складу са Уредбом Владе Републике Србије о постицај-
ним мерама за производњу електричне енергије из обно-
вљивих извора, додаје Митић.

Владимир Ђорђевић, извршни директор за обновљиве 
изворе електричне енергије у ЈП ЕПС навео је да је ово је-
дан у низу пројеката које ЕПС сам или заједно са партне-
рима реализује у последње време, што је у складу са вели-
ким местом и улогом производње електричне енергије из 
обновљивих извора у Закону о енергетици. - Влада 
Републике Србије донела је две уредбе којима стимулише 
обновљиву производњу, и овакви пројекти ће све више 
добијати на значају. У будућности је акценат ста-
вљен на развој тих објеката којих има широм 

Првог дана фебруара ове године потисан је Уговор између Електропривреде Србије и ЈКП 
“Naissus” из Ниша о прокјектовању и изградњи четири мини-хидорелектране, чија би 
производња струје помиривала потребе Нишког водовода, а вишак би био усмераван у систем 
ЕПС-а. Уговор су потписали Драган Милентијевић, в.д. директора ЕД “Југоисток” д.о.о. Ниш, са 
стане Електропривреде Србије и директор ЈКП “Наиссус” Александар Митић, у име иницијатора 
овог корисног пројекта. Потписивању су присуствовали и Владимир Ђорђевић, извршни 
директор за обновљиве изворе енергије у ЈП ЕПС, Михајло Гаврић, директор Заштите животне 
средине у ЈП ЕПС и ПД, Оливер Радошевић, заменик директора ЕД “Југоисток” Ниш, Бошко 
Ристић, народни посланик и Драган Ћирковић, председник општине Медијана у Нишу.
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ЕпС  запошЉава 110 најбоЉих

добра шанса за најбоље

Србије, истакао је Ђорђевић и додао да ће прио-
ритет бити поправљање електроенергетског би-
ланса и производња електричне енергије на еко-

лошки прихватљив начин. Тендерска документација за 
изградњу ове четири мале хидо-електране је готова, сви 
технички предуслови постоје, локације су “чисте” у сми-
слу урбанистичких услова и имовинских односа, у на-
редних шест месеци прибавиће се и све потребне дозво-
ле, и очекивања су да ће у трећем кварталу 2013. године 
потећи први киловати струје из ових постројења, закљу-
чио је Владимир Ђорђевић. 

Драган Милентијевић, в.д. директора ЕД “Југоисток” 
д.о.о. Ниш изразио је задовољство због успостављене са-
радње и потписивања уговора две значајне карике у раз-
воју града, и навео да ће укупна снага ове четири хидро-

елктране бити 650 kW. Подсећајући да је будућност про-
изводње електричне енергије управо производња из об-
новљивих извора, директор Милентијевић је рекао да ће 
ЕПС и даље учествовати у изградњи оваквих и сличних 
пројеката. - Ово је први пројекат овакве врсте у Србији, а 
укупна вредност целокупне инвестиције је 950 000 еура. 
Договор ЕПС-а и Нишког водовода у изради Студије о 
изводљивости је да партиципација оба предузећа буде 
пола-пола, а рачуна се и на Фонд Заштите животне сре-
дине, додао је Милентијевић.

Исплативост изградње оваквих објеката није спорна и 
очекивања су у ЕПС-у да ће се, уз стимулативне мере 
Републике Србије које важе 12 година, уложен новац вра-
тити за шест до седам година.  

С. Манчић

Ј авно предузеће “Електропривреда Србије” у оквиру 
акције запошљавања објавила је почетком године 
конкурс за пријем 110 високо образованих приправ-

ника.

ПД Југоисток добиће шест младих приправника; чети-
ри дипломирана инжењера електротехнике, једног ди-
пломираног правника и једног дипломираног еконо-
мисту.

Конкурс је јединствен за целу територију Србије, отво-
рен је у матичном предузећу и у привредним друштвима: 
“Електродистрибуција Београд”, “Југоисток”, “Центар”, 
“Електровојводина”, “Панонске ТЕ-ТО”,  “Термоелектране 
Никола Тесла”, ХЕ Ђердап, “ХЕ Дринско-Лимске”, “Руда-
рски басен Колубара”, “ТЕ-КО Костолац”, Електро-
србија”.

Наше привредно друштво изабраће за дирекције два 
инжењера електротехике и једног правника; за ЕД Ниш  
два инжењера електротехнике и за ЕД Пирот једног еко-
номисту. 

До закључења конкурса пријавило се 856 инжењера, 
131 правник и 169 економиста. Комисија је после интер-
вјуа на тестирање позвала 8 инжењера, 7 економиста и 5 
правника. 

Комисија је обавила интервју са свим кандидатима који 
испуњавају услове, разговор се односио на теме из обла-
сти како опште културе тако и из занимања за која су ко-
нкурисали, каже члан комисије, психолог Драгана 
Костић. Кроз разговор се водило рачуна о развијености 
комуникативних вештина код правника, о откривању 
скривених знакова проблематичних личности као пре-
вентива за одбијање кандидата са агресивним понаша-
њем. Код инжењера електротехнике сагледаване су ло-
гичке и практичне способности које су врло битне за ус-
пешан рад у оквиру електротехнике. -Кроз специјални 
интервју могли смо да откријемо да ли особа има разуме-
вање за друге, да ли се ради о стабилној особи или неста-
билној или је реч о интровертном или екстровертном ти-
пу личности, објашњава Драгана Костић. После ове селе-
кције за коју се Комисија потрудила да обави стручно и 
ефикасно, тестирање одабраних је обављено 25. фебру-
ара у просторијама Југоистока а односило се на знање 
енглеског језика и рада на рачунару.  

Услови за свако радно место су: завршене четворого-
дишње студије по старом или мастер студије по новом 
систему образовања, знање енглеског језика и знање рада 
на рачунару. Уз електронску подршку и у условима вели-
ког броја кандидата, само најбољи ће бити позвани.

Пријем приправника обавиће се на основу структури-
саног и вишефазног поступка селекције уз уважавање 
способности и карактера личности кандидата, а 15. мар-
та ће се донети Одлука о пријему шесторо младих  кан-
дидата у радни колектив.

М.Ш
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цЕнтар за бЕзбЕдноСт и здравЉЕ

Ванредне ситуације
Ситуација са температуром од -18 степени до + 35 у хладу, као и брзина ветра већа 
од  60 километара на сат на метар висине од земље, проглашава се “ванредном 
ситуацијом”. Ова ванредна ситуација  која је трајала читава два месеца изазвана 
ниским температурама чак и до -38  степени и великим снежним падавинама које 
су створиле непроходне путеве, показала је спремност наших екипа за извршавање 
задатака и у таквим условима где су ризикујући своју безбедност и здравље углавном 
успешно отклањали кварове.

запослени у пд Југоисток - ниш, а посебно екипе на терену, показали су велику спремност за извршавање 
задатака на ниским температурама, завејаним путевима, где су ризикујући своју безбедност успели да одрже 
електро енергетски систем. зато похваљујемо све електромонтере, електромонтере - уклопничаре и 
диспичере који су уложили огроман психо физички напор и стизали до завејаних трафо станица те слободно 
можемо да их назовемо јунацима ванредних ситуација

шта су у ствари ванредне ситуације, која је њихова дефиниција, како су се одразиле на наше пд, сазнајемо у 
разговору са Јовицом ђорђевићем, водећим референтом за заштиту и безбедност у Југоистоку..

“ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и 
других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интезитета да 
њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа 
и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и 
средства уз појачан режим рада”.

у пд Југоисток подзаконски акти предвиђају да за случај елементарних непогода, ванредних догађаја где 
прети потенцијална опасност за безбедност и здравље на терену, руководилац радова повлачи екипе са 
терена на основу процене свих фактора ризика који су од важног утицаја на безбедност и извршавање 
задатака. 

закон о ванредним ситуацијама донет је још 2009. године а центар за безбедност и здравље своју правну 
регулативу треба да усагласи са сектором за ванредне ситуације (министарство за унутрашње послове) 
којом ће се прецизно издефинисати положај, улога и дужности свих субјеката који су предвиђени законом о 
ванредним ситуацијама - министарства, штабова и привредних друштава па и грађана који имају посебне 
прописане обавезе.

морамо да нагласимо да у пд у целини без обзира на ниске температуре, непроходне путеве услед снежних 
наноса и рада на висини, наше екипе су показале велику спремност за извршавање задатака где су 
ризикујући своју безбедност и здравље успеле да одрже систем напајања.

м.шиндић 
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јачи и од снежне олује

ЕлЕктромонтЕри пд “јУгоиСток“ још јЕдном потврдили да СУ  
на виСини задатка и У тЕшким врЕмЕнСким УСловима
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У борби са сибирским температурама и снежном вејавицом која је последњих месец дана 
захватила нашу земљу, електромонтери ПД “Југоисток-Ниш“ су изашли као победници. 
Електроенергетски систем на читавом конзуму привредног друштва је очуван, а напајање 
електричном енергијом је стабилно. Електромонтери “Југоистока“ су и у овако тешким 
временским условима показали да су на висини свог задатка и да ефикасно и професионално 
могу да решавају проблеме на терену и када су временске непогоде снажне као што је то било 
последњих месец дана.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “ЛЕСКОВАЦ”

С набдевање електричном енергијом почело је да се 
компликује око Божића. Снажна олуја и велике 
количине снежних падавина проузроковале су 

прекиде у напајању електричном енергијом појединих 
планинских предела на конзуму Електродистрибуције 
“Лесковац“ у ноћи између 6. и 7. јануара ове године. Све 
расположиве екипе ЕД “Лесковац“, како са делова где су 
се непогоде непосредно десиле тако и из самог града и 
других организационих јединица огранка, су одмах упу-
ћене на интервенцију и отклањање кварова. Већи број 
кварова је брзо био отклоњен, али је у појединим делови-
ма због огромних снежних наноса било јако отежано ин-
тервенисати. 

У питању је пре свега било планинско подручје на тро-
међи општина Црна Трава, Власотинце и Сурдулица. Ра-
ди се о тешко приступачном терену са изузетно непово-
љном конфигурацијом електродистрибутивне мреже са 
врло великим бројем дугих десет киловолтних водова за 
разбацана насеља од којих многа немају више од пет до 
десет активних домаћинстава. Без обзира на број купаца 
који је овом приликом остао без снабдевања електри-
чном енергијом, екипе “ЕД “Лесковац“ чиниле су све да 
нормализују напајање. На подручју општине Црна Трава 

уложени су надљудски напори да сви кварови на 10 ки-
ловолтном напонском нивоу буду отклоњени.

Нови снежни талас који је задесио подручје југоисто-
чне Србије у ноћи између 24. и 25. јануара обновио је не-
ке од кварова који су се дешавали у претходном периоду 
откад су кренуле временске непогоде, али је већина у то-
ку дана била отклоњена. Ваља истаћи да је током овог 
снежног таласа био снег велике влажности, што је дово-
дило до кидања проводника и пада високог дрвећа на да-
леководе услед тежине снежног покривача. У појединим 
случајевима екипе су се служиле моторним санкама као 
би савладале огромне снежне наносе високе и преко ме-
тар и по да би стигли до места квара.

Снабдевање електричном енергијом на подручју “Еле-
ктродистрибуције Лесковац“ упркос новим снежним па-
давинама и ниским температурама 12. и 13 фебруара би-
ло је и даље  стабилно. У прекиду је био и даље, једино 
део 10 kV извода “Свође“ за заселак Бистрица, са два до-
маћинства, у Општини Власотинце, због неприступач-
ности терена. У току претходног дана, настало је још се-
дам кварова на 10 kV мрежи, од тога пет на територији 
Општине Власотинце и два на планинском делу терито-
риије Лесковца, и сви су отклоњени у току истог 
дана. 
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “ЗАЈЕЧАР”

В еликих проблема било је и на конзуму Електро-
дистрибуције “Зајечар”, такође, на руралном под-
ручју.

Обилне снежне падавине, које су почеле 24.01. и наста-
виле се 25. и 26.01.2012. године, захватиле су цело под-
ручје огранка “Електротимок Зајечар“ и изазвале велике 
проблеме у снабдевању ел.енергијом. У свим погонима и 
пословницама овог огранка било је прекида у напајању 
електричном енергијом углавном на десет киловолтном 
напонском нивоу. Најтежа ситуација била је у овом пери-
оду на подручју Погона “Бор” и Погона “Књажевац”, али 
и Погона “Неготин”, ако се узме у обзир број прекида и 
време њиховог трајања, као и број купаца који је у том 
тренутку остао без напајања електричном енергијом.

Анализом извештаја добијених са терена и анализом 
прораде заштитних уређаја може се закључити да су се 
сви кварови десили на ваздушним водовима, већина ква-
рова десила се у руралним подручијима на крајевима ел. 
мрежа, да је углавном разлог деловања заштитних уређаја 
био земљоспој, а у мањем броју случајева кидање провод-
ника изазвао је снег који се хватао на самим проводни-
цима. У већем броју случајева кидање проводника изазва-
ло је растиње које је под тежином снега падало на про-
воднике, како каже директор за технички систем Драган 
Рапаић у ЕД “Електротимок“ и овом приликом је подву-
као да није било тежих хаварија на водовима (лом стубо-
ва) и да је био мали број кварова на ел.мрежи 35 kV.

Све расположиве ел.монтерске екипе биле су укључене 
у санирању наведених кварова. Неколико је основних ра-
злога, према његовим речима, због којег су одређена под-
ручја остајала дуже времена без ел.енергије и то су невре-
ме и отежан приступ месту квара, недовољан број ел.мо-
нтера (нарочито у мањим организационим јединицама), 
стара и непоуздана теренска возила и недостатак мотор-
них санки. Стање електроенергетског система на конзу-
му овог огранка је сада стабилно.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “НИШ”

У пркос великим временским неприликама на кон-
зуму Електродистрибуције “Ниш“ тежих хаварија 
није било и снабдевање електричном енергијом је 

било уредно. Услед великих оптерећења електроенергет-
ског система долазило је до прегоревања осигурача у 
појединим трафо станицама, али су монтерске екипе то 
брзо решавале. Поједина насеља су остајала без једне фа-
зе у краћем временском периоду  да би се смањило опте-
рећење услед велике потрошње, али се и на тај начин очу-
вала стабилност електроенергетскг система. Електро-
монтери огранка “Ниш“ уложили су велике напоре да се 
омогући уредно снабдевање електричном енергијом, чак 
и у екстремно тешким временским условима, па из-
вештаји са терена током викенда 11. и 12. фебруара пока-
зују да сви делови конзума огранка “Ниш“ имају нормал-
но снабдевање електричном енергијом.

Последњег викенда другог леденог таласа дошло је до 
квара на далеководу у насељу “Црвена Звезда”. Брзом ин-
тервенцијом екипа, квар је у кратком року и ефикасно 
отклоњен. Ваља истаћи да и у данима максималног опте-
рећења нишког електроенергетског система, сви делови 
града су имали уредно напајање електричном енергијом . 
Примера ради, 9. фебруара 2012. године је забележено 
максимално оптрећење система од 364 MVA откад су по-
чела мерења  на подручју нишке Електродистрибуције.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “ПИРОТ”

Н ије изостала ни солидарност колега међу огран-
цима ПД “Југоисток“. Најбољи пример за то су 
елктромонтерске екипе из ЕД “Пирот“. Хотел 

“Стара планина“ на Јабучком равништу остао је без воде 
и електричне енергије у ноћи између  6. и 7. јануара, па су 
гости почели да напуштају хотел чиме је био угрожен за-
четак високог туризма на овој српској планинској лепо-
тици. Екипе ЕД Пирот, заједно са колегама иѕ Електроти-
мока Зајечар, јер хотел лежи на књажевачкој страни Ста-
ре планине, прискочиле су у помоћ и упркос најтежим 
могућим условима, радиле даноноћно како би отклониле 
квар настао због наноса мокрог снега и леда који се хва-
тао на проводницима, у тој мери да су стубови били изло-
жени ломовима. 

Иако технички и административно гледано, хотел “Ст-
ара планина“ и његова енергетска инфраструктура, није, 
или још увек није у нашој надлежности, наравно да смо 
са колегама из Електротимока Зајечар учинили све да хо-
тел добије стабилно напајање електричном енергијом, 
рекао је Зоран Ђорђевић, тадашњи саветник за техничка 
питања директора ПД Југоисток, који изузетно добро по-
знаје терен и техничке могућности у датим условима који 
су тих дана владали на Старој планини. 

Наше екипе изашле су на терен и у веома тешким усло-
вима снежне и ледене стихије успеле да отклоне квар и 
оспособе напајање хотела. То се дешавало у тре-
нутку кад су и на другим брдско планинским ло-
кацијама  услед мокрог снега и наглог пада, ос-
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носно каснијег наглог пораста температуре, на 
удару проводници  који отежају јер се око њих 
скупља слој леда који касније изазива лом делова 

бетонских стубова. Мокар снег је највећа опасност за во-
дове и проводнике. Упркос томе, успели смо да упорним 
радом  помогнемо да хотел поново буде у функцији, на-
глашава Ђорђевић.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “ВРАЊЕ”

О д 6. до 26. јануара на подручју огранка “Врање“ 
регистровано је осам прекида у напајању на 110 
kV напонском нивоу, у укупној дужини трајања 

од 1248 минута, при чему су истовремено и наизменично 
без напајања остајала подручја Бујановца, Прешева и Ри-
стовца. У питању је био квар на 110 kV ДВ 1224 Прешево. 
Просечан број купаца по испаду је био 12.800.

На 35киловолтном напонском нивоу регистровано је 
12 прекида у напајању, у укупној дужини трајања од 2536 
минута, при чему су најдужи прекиди били због хаварије 
у ТС 110/35/10 kV Владичин Хан, због квара у ТС 35/10 kV 
Врањска Бања и четири испада 35kV ДВ Власе чија је тра-
са на веома неприступачном терену. Просечан број купа-
ца по испаду је био 5.600. На 10 kV напонском нивоу ре-
гистровано је 240 прекида у напајању, у укупној дужини 
трајања од 181.468 минута. Узрок прекида су оборени 
стубови, покидани проводници од тежине снега и леда 
или удара ветра, уплетена мрежа, оближње растиње које 
је због те-шког снега наваљено на проводнике, снег и лед 
на прово-дницима који прави контакт између фаза или 
са земљом. Просечан број купаца по испаду је био 540. 
Највише је било погођено подручје Општине Владичин 
Хан са 70 прекида у напајању. Од свих ДВ најдуже су у 
квару остали делови ДВ Џеп у Општини Владичин Хан.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “ПРОКУПЉЕ”

Н а подручју Огранка Прокупље у последње време, 
услед невремена и непрекидног падања снега, ја-
вљао се повећан број интервенција. Ударни тер-

мини су били 6. јануар са 110 интервенција (6 на 35 kV, 27 
на 10 kV и 77 на 0,4 kV) и 7. јануар са 137 интервенција (1 
на 35 kV, 17 на 10 kV и 119 на 0,4 kV)

Нарочито су изражени проблеми у удаљеним насеље-
ним местима која су или завејана или је тежак приступ за 
интервенцију, па се појављују и кварови са дужим вре-
менским периодима. Као непланирани прекид снабде-
вања електричном енергијом на 10 kV воду пример је 
Косаничка Рача-Зебице у трафостаници 35/10 kV Косани-
чка Рача, које поред напајања купаца напаја посебне 
објекте у пограничној зони који се јављају на том подру-
чју (жандамерија, полиција, базне станице…) и прекид у 
снабдевању електричном енергијом на ДВ 35kV Јастребац. 
Великим падавинама које су биле присутне у овом пери-
оду само се погоршава стање, а проблем је и непроход-
ност појединих путева. Екипе ЕД Прокупље су биле да-
ноноћно на терену и отклањале све кварове.  У осталим 
деловима конзума огранка “Прокупље” сада је уредно 
снабдевање електричном енергијом, једино што се услед 
оптерећења искључује у неким деловима једна фаза да би 
се очувала стабилност у напајању струјом.

Оливера Манић
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 обУка запоСлЕних за бЕзбЕдан рад У пд-У

Превентива на првом месту
Успешно завршена обука за здрав и безбедан рад кадрова различитих образовних профила,  
новозапослених и запослених на привремено-повременим пословима и свих оних који нису 
завршили обуку 2009. године.

О бука је један од значајних сегмената превенти-
вног поступанња у области безбедности и здра-
вља на раду, поред испитивања опреме, услова 

рада и лекарских прегледа.

Прошло је више од шест година од доношења Закона о 
безбедности и здрављу на раду, и у овом периоду донето 
је низ подзаконских аката који представљају чак  и поје-
диначне директиве ЕУ.

Но, пракса показује да је потребно готово свакодневно 
усклађивање и усаглашавање знања, вештина и способ-
ности у управљању процесима у овој области са посто-
јећим прописима  и другим захтевима које ова важна об-
ласт намеће и ставља испред свих нас. О спроведеној обу-
ци разговарамо са Драганом Ћирковићем задуженим за 
безбедност и здравље на раду у Центру  за заштиту и без-
бедност у Југоистоку.

“На основу Закона о безбедности и здравља на раду, 
Привредно друштво “Југоисток” Ниш је дужно да обучи 
запослене из области безбедности и здравља на раду код 

заснивања радног односа, односно померања на друге 
послове, а и код запослених на повременим послововима, 
приликом увођења нове технологије или нових средста-
ва за рад. Обука по садржају има едукативни значај чак и 
психолошки и што јој више придајемо значаја то ћемо 
озбилњније схватити њене поруке.

Обука је обављена за безбедан и здрав рад, заштиту од 
пожара, као и  за прву помоћ и то за 44 запослена. У скла-
ду са Законом о безбедности и здрављу на раду, обуком су 
обухваћени запослени на неодређено време, запослени 
на привремено-повременим пословима и запослени на 
стручном оспособљавању што је јако битно, да се обуком 
обухвате сви запослени и по свим основама. 

Запослени су упознати са опасностима, могућим ризи-
цима од повреда на радном месту, како се чувати од про-
фесионалних обољења због посебне врсте напрезања 
приликом извршавања задатака као и опасности које су 
везане за услове на радном месту и у радној око-
лини. Присутна су и разна зрачења за шта су за-
дужена лиценцирана правна лица која треба да 
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прате и предузму мере да их потпуно елимини-
шу или сведу у границе дозвољеног.

Вршено је и упознавање са заштитом од пожара и про-
вера знања како би запослени поступали у случају почет-
них пожара. 

Пружање прве помоћи заузима посебно место у обуци, 
упознавање са обавезама и начином пружања прве по-
моћи у случају спашавања или евакуације повређених, 

нагласио је Драган Ћирковић на одржаној обуци за здрав 
и безбедан рад кадрова свих образовних профила. 

Усвојен је Правилник, усклађен са законом, допуњен 
акт о процени ризика, израђено Упутство за безбедан и 
здрав рад и много одлука и писмених упутстава а све у 
циљу што мање повреда на радном месту.

М. Шиндић

Повреде на раду у 2011. години
у протеклој години у привредном друштву “Југоисток” д.о.о. ниш догодило се 60 повреда на раду. саставни део 
ових 60 повреда је и пет повреда које су се десиле приликом доласка и одласка са посла (издавање извештаја о 
повреди на раду приликом доласка и одласка са посла је законом укинут августа 2011. године). од укупно 60 
повреда које су се догодиле, 58 су лаке телесне повреде а само две тешке. такође, од укупног броја повреда, осам 
су повреде које су се догодиле као последица рада у близини напона. за повреде које су окарактерисане као 
тешке, оформљене су комисије за утврђивање узрока повреда. комисије су сагледале извештаје и заједно са 
послодавцем и надлежним службама предузеће потребне мере за смањење ризика, односно узрока и броја 
повреда.

Организационе јединице 
 ПД "Југоисток" доо Ниш

Врста повреде Категорисање повреде  
по месту догађаја

лака 
повреда

тешка 
повреда

повреда са 
смртним 
исходом

повреде ван 
радног места - 

долазак / одлазак 
са посла

последица рада  
у близини  

напона или  
од напона

електродистрибуција ниш 11 0 0 0 3

електродистрибуција лесковац 13 0 0 3 0

електродистрибуција пирот 10 0 0 0 1

електродистрибуција врање 6 1 0 1 1

електротимок   зајечар 10 1 0 0 1

електродистрибуција прокупље 8 0 0 1 2

укупно: 58 2 0 5 8

∑ 60 13

повРедe у пд “Југоисток” д.о.о. ниш - 2011. година
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Новоизабрани Одбор за бзбедност и здрављње на раду 
обишао је све огранке и за период од 15.07.-31.12.2011 год. 
сачинио Извештај о безебдности и здравље на раду, који  
показује да је стање у области безбедности и здравља на 
раду у ЕД “Југоисток” Ниш незадовољавајуће, да има дос-
та проблема због тога што се запослени не придржавају 
прописаних и предвиђених мера безбедности и што ор-
ганизатори процеса рада дозвољавају такав рад, па због 
тога постоје честе повреде запослених па и са смртним 
исходом. 

Један од најзначајнијих штрајкачких захтева Синдиката 
у претходном периоду је побољшање безбедности и здра-
вља на раду запослених, који до данас  није разрешен. 

Синдикат упозорава запослене да се строго придржа-
вају Законом прописаних мера, Правилника и упутстава 
при обављању послова и радних задатака, без обзира што 
ће код одређеног броја запослених због недостатка лич-
них и колективних заштитних средстава, адекватног  
алата и због тога што поједини нису адекватно обучени 
за безбедан рад на свом радном месту успорити редовно 
извршавање радних задатака, али ће насупрот томе заш-
титити запослене од повређивања. 

Да је стање у овој области незадовољавајуће говори и 
чињеница да је пре пар дана огранцима достављено упут-
ство за рад под напоном, као и одлука о усвајању истог и 
да је наглашено да се одлука о забрани рада под напоном 
ставља ван снаге. 

Поставља се питање како је могуће спроводити ово 
упутство:

- када за сваку врсту посла - рад под напоном  мора да 
постоји детаљно прописан поступак рада 

- када запослени немају одговарајући изолациони алат  
за  рад под напоном и то према врсти посла 

- када запослени нису обучени за рад под напоном и ка-
да немају доказ о обуци 

- када послови за рад под напоном нису усклађени ак-
том о процени ризика и сл.

Штрајкачки одбор је у вези са овим обавио разговоре са 

новим директором и договорио да се у што краћем року 
одржи састанак са Одбором за безбедност и здрављем на 
раду, лицима за безбедност и здравље на раду, Центром 
за заштиту и безбедност и руководством ПД, а све у циљу 
разрешења нагомиланих проблема у овој области.

Да је стање у области безбедности и здравља на раду за-
послених незадовољавајуће, детаљније се можете упозна-
ти из следећег извештаја који је сачинио Одбор за безбед-
ност и здравље на раду:

“У наведеном периоду Одбор је одржао четири седни-
це, извршио је обилазак центра за БиЗ и по једном све 
огранаке у ПД. 

На седницама су разматрана следећа питања везана за 
безбедност и здравље на раду у ПД:

- Набавка заштитне опреме и средстава, тендери који 
су реализовани и који су у фази реализације, степен 
готовости, утрошена средства за набавку, потребна 
средства за реализацију тендера у току и евентуални 
проблеми са добављачима;

- Анализа повреда радника у току 2011 год.
- Анализа броја радника који нису задовољили лекар-

ски преглед за своје радно место;
- Реализација лекарских прегледа, периодична испи-

тивања заштитних средстава, опреме и животне сре-
дине у ПД;

- Разматрање предлога или већ донетих аката ПД који 
утичу на услове рада, анекси уговора о раду који по-
већавају ризик појединих радних места, као и пред-
лог измене Акта о процени ризика за ПД;

- Извештаји о инспекцијском надзору, као и извештаји 
о предузетим мерама и активностима на превазила-
жењу наложених мера;

- Стање заштите од пожара и испуњеност законских 
обавеза по том питању;

- Реализација обуке у Гамзиградској Бањи, тестови и 
уверења за раднике који су је похађали и план даљих 
активности на наставку исте.

БеЗБедноСТ и ЗдравЉе на раду  
Пд ед “ЈугоиСТоК” д.о.о. ниШ

си
Нд

ик
ат
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број 34

Током обилазака у периоду нов – дец. контролисан је: 
- проток документације (уговора са трећим лицима, и 

анекси уговора радника) и проблеми око достављања 
именованим лицима;

- функционисање рада радника на објектима напон-
ског нивоа 35 kV;

- складиштење и отуђење опасног отпада
- инспекцијских налаза и проблем дефинисања одго-

ворног лица у ПД;
- доставе документа о централизованој набавци заш-

титне опреме;
- попуњавања законских докумената о спроведеној 

обуци (оразац бр. 6);
- процедура за упућивања радника на терену са посеб-

ним нагласком на коришћење прописаних докумена-
та као и спровођење мера личне и колективне зашти-
те на раду;

- учествовање у измени акта о процени ризика;
- примене аката о заштити од пожара и испитивање 

опреме;
- примене Правилника о организацији, функциони-

сању и унутрашњој контроли безбедности у са-
обраћају и

- рада именованих лица
Приликом контрола утврђено је да се велика већина 

правилника и аката у пракси не примењује у потпу-
ности.

- У Огранку Врање, пишу се седмодневни радни нало-
зи, и не подноси се захтев и издаје дозвола за рад за 
искључења која трају краће од 2 часа.

- У Огранку Прокупље нико не контролише кретање 
возила и техничку исправност истих. Поједина ис-
кључења се третирају као хаваријска и за исте се не 
траже и не издају дозволе за искључење.

- Осим у огранцима Ниш и Пирот, нигде се кроз доку-
ментацију не прате манипулације на 0,4 kV мрежи

- Лична и колективна заштитна средства се делимично 
користе што проузрокује непотребна повређивања 
радника.

- Непоштовање прописаних процедура, заједно са де-
лимичним коришћењем заштитних средстава је 
главни узрок свих повређивања.

- Непостојање средњенапонских уклопних шема и ше-
ма трафо реона, додатно угрожава безбедност радни-
ка.

- Поједини руководиоци огранака нису упознати са 
тренутно важећим актима којима су дефинисане њи-
хове одговорности.

- Контролом је утврђена неправилност код отуђења 
опасног отпада (записник комисије формиране од 
стране Директора ПД).

- У појединим огранцима као одговорно лице у за-
писницима инспектора, наводе се директори ограна-
ка. 

- Утврђени су проблеми у количини набављене заштит-
не опреме (мањак у огранку Ниш). 

- На основу одржане обуке у наставном центру у Г. 
Бањи и издатог уверења, није могуће попунити обра-
зац бр. 6, због неспроведене практичне обуке.

- Контролом је утврђено да нису у потпуности испуње-
ни законски услови за спровођење мера заштите од 
пожара.

- Не поштује се Правилник о организацији, функцио-
нисању и унутрашњој контроли безбедности у са-
обраћају. Возила из круга излазе без путног налога 
или са неисправним путним налогом.

- Поједина именована лица недовољно користе своја 
овлашћења у давању предлога за предузимање мера 
против прекршиоца принципа безбедности на раду.

Из свега напред наведеног Одбор предлаже следеће 
мере:

- Ускладити сва правна акта које је донело ПД међусоб-
но и у складу са законским прописима. Поједина 
правна акта је потребно укинути и нова донети;

- Неопходно је апсолутно и безусловно придржавање 
законом прописаних мера и правилника при оба-
вљању послова и радних задатака;

- Пооштрити питања одговорности на свим нивоима у 
организационим деловима ПД и предузимати казне-
не мере за непоштовање радних процедура, правил-
ника и упутстава;

- Комуникацију између Центра за безбедност ПД и 
именованих лица у огранцима, подићи на виши ниво 
уз примену одговорности која произилази из органи-
зационе поставке ПД;

- Питање функционисања центра за обуку у Г. Бањи 
решити трајно, постављањем руководиоца центра и 
усвајањем плана фукционисања усклађеним са пла-
ном обуке и законским процедурама (формирање по-
лигона за практичну обуку);

- Центар за БиЗ у сарадњи са Дирекцијом за логистику, 
да изнађе пут за решавање  и надгледа решавање про-
блема делимично реализоване обуке у Г. Бањи; 

- Обезбедити и поделити свим радницима недостајућу 
заштитну опрему и

- Обезбедити заштитну опрему и средства, реализова-
ти благовремено на начин прописан процедуралним 
документима.”

Председник СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш 
Драган Крстић, ел.инж. 
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Синдикална организација огранка Електродистрибу-
ције Ниш је 17.јануара 2012. године уприличила традици-
онално дружење са пензионисаним радницима овог 
огранка.

- Дружење са нашим пензионисаним колегама прерас-
ло је у традицију и одржава се већ неколико година заре-
дом. То је прилика да нaшим колегама у пензији покаже-
мо да мислимо на њих, и да се и даље ослањамо на њихо-
во знање и искуство, каже Бобан Стојковић, председник 
Синдиката Електродистрибуције Ниш.

Колеге у пензији је, осим председника Синдиката, поз-
дравио и заменик директора ПД Југоисток Оливер Ра-
дошевић, истичући да је допринос старијих  колега чита-
вом колективу од непроцењивог значаја и да ће се и убу-
дуће чинити све како би се пензионисани радници Еле-

ктродистрибуције у свом предузећу осећали као код 
куће.

Тим поводом, Бобан Стојковић је истакао да се очекује 
да ове године буде завршен и Клуб пензионера ЕД Ниш 
који је започет током 2011. на иницијативу Синдиката и 
пензионера Електродистрибуције, пре свега  колеге у пе-
нзији Велибора Ристића., и преостало је решити још само 
нека техничка питања.

Отварањем Клуба у некадашњем радном окружењу, на-
ше пензионисане колеге имаће свој кутак за дружење и 
забаву, и биће ближе онима који су преузели њихове оба-
везе и дужности, те ће своје богато искуство моћи  да по-
деле са млађим генерацијама, нагласио је Стојковић.

Д.Т.

у огранку ед ниш у организацији Синдиката ед ниш

ТрадиЦионаЛно друЖеЊе Са ПенЗионериМа
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Нишлије “обелиле образ“

огранак “ниш“ пд “јУгоиСток“ оСтварио  
значајнЕ рЕзУлтатЕ У наплати ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ У минУлој години

ед
 Н

иш

Плаћање дуплог износа за утрошену електричну енергију за претходни месец од априла 
претпрошле године изменило је црну наплатну слику огранка “Ниш“, а минуле године је 
претворило у “златну“. Први пут откако је основано Привредно друштво “Југоисток“, 
огранак “Ниш“ испред традиционално редовних платиша Пироћанаца, тврди руководилац 
Сектора за трговину Мирољуб Јовановић. Нема заустављања на постигнутим резултатима, 
напредовање у смањењу дуговања мора да се настави.

Г одина за нама када је у питању огранак “Ниш“ ПД 
“Југоисток“ биће дефинитивно упамћена по сјај-
ним резултатима оствареним у наплати електри-

чне енергије. Након вишегодишњег таворења при самом 
дну листе по оствареним процентима наплатног задатка, 
огранак “Ниш“ је коначно избио у сам врх и у минулој го-
дини био испред традиционално најбољег огранка “Пи-
рот“. Овакав позитиван преокрет, како подвлачи руково-
дилац Сектора за трговину електричном енергијом огра-
нка “Ниш“ Мирољуб Јовановић, кренуо је још претпро-
шле године када се стартовало са опцијом да дужници од 
мартовске фактуре почну да плаћају дупли износ утро-
шене електричне енергије за текући месец.

Овакав начин измирења обавеза купаца према нишкој 
Електродистрибуцији омогућио је вишеструку добит и за 
огранак “Ниш“ и за саме купце електричне енергије на 
нашем конзуму, истиче Јовановић. – Дужници су се пла-
ћањем дуплог износа утрошене електричне енергије за 
месец дана обезбедили од обуставе даље испоруке елек-
тричне енергије и што је најважније почели да смањују 
дуг, а нишка Електродистрибуција је овим потезом ко-
начно зауставила негативан тренд раста дуговања купа-
ца у категорији домаћинства и угрожавање сопственог 
пословања, напомиње Јовановић.

Наплата фактурисане електричне енергије је 
тако за 11 месеци минуле године, према Јованови-

Електродистрибуција “Ниш” остварила успех у наплати протекле године после дужег времена
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ћевим речима, остварена са 99,35 посто, а цела година је 
окончана са још бољим резултатом од 99, 37 процената. 
Само минуле године по основу повећаног процента нап-
лате електричне енергије у “касу“ огранка “Ниш“ се сли-
ло 610 милиона динара више, а откако је уведено плаћање 
дуплог износа на месечним фактурама за утрошену елек-
тричну енергију  укупно је остварен већи финансијски 
ефекат за милијарду и 100 000 динара, подвлачи Јова-
новић. До само пре две године, тачније 2009. године, го-
дишњи проценат наплате у огранку “Ниш“ је износио 89, 
64 посто, док је 2011. година окончана са читавих десет 
индексних поена више.

Чињеница је да је увођење плаћање дупле месечне фа-
ктуре умногоме допринела да су купци постали свеснији 
да утрошену електричну енергију морају да плаћају, каже 
Јовановић. – Међутим, ми смо увели потпуно нову орга-
низацију пословања у наплати електричне енергије са 
низом мера и то је заједно дало успех какав смо оствари-
ли на измаку минуле године, напомиње Јовановић. 

Пре свега, како он наводи, уведено је 70 екипа на тере-
ну, сваког месеца се нередовним платишама уручују опо-
мене и обуставља испорука електричне енергије, а пре су 
дужници добијали на три месеца опомене и остајали без 
електричне енергије. Предузете су и мере чешћих кон-
трола код оних купаца којима је обустављена испорука 
електричне енергије, као и подношење кривичних и пре-
кршајних пријава код неовлашћеног прикључивања на 
мрежу. Све ове мере, како Јовановић закључује, доприне-
ле су да ниво наплате код купаца у категорији домаћин-
става за 11 месеци минуле године буде остварен са 102,36 
посто. 

Највећи проценат наплате утрошене електричне енер-
гије, према Јовановићевим речима, остварен је у јулу са 
чак 117, 69 посто. Тај тренд наплате изнад сто посто је 
трајао чак више од пола минуле године. –Посебно је успе-
шно остварена сарадња са купцима са подручја Посло-
внице “Дољевац“ са којима смо годинама уназад имали 
проблема, каже Јовановић. – Некада смо једва остварива-
ли наплату 25 и 30 посто, а сада смо успевали да наплати-
мо у појединим месецима и изнад 100 посто, наводи Јова-
новић и додаје да је укупан просек наплате за 11 месеци 
минуле године на подручју Пословнице “Дољевац“ оства-
рен са 85 посто од наплатног задатка.

Огроман напредак је постигнут у наплати електричне 
енергије, али, како Мирољуб Јовановић наглашава, огра-
нак “Ниш“ неће стати на овоме, већ ће наставити да даље 
напредује. – Потраживања су и даље огромна, напомиње 
Јовановић. – Укупан дуг за утрошену електричну енер-
гију износи 7,850 милијарди динара, а у категорији дома-
ћинства тај дуг износи 6,460 милијарди динара, каже Јо-
вановић. 

Чињеница је, како Јовановић подвлачи, да свега 13,62 
посто купаца дугује за електричну енергију изнад 50 000 
динара и да такви дужници управо “држе“ 91 посто уку-
пног дуга. Статистика показује да 36 одсто Нишлија не 
дугује за електричну енергију или касни са плаћањем са-
мо једне фактуре. Охрабрује и чињеница, како је Јова-
новић подвукао на крају, да су се велики дужници мину-
ле године први пут јављали да плате дуг одједном, а исто 
тако су и многи били спремни да своја дуговања отплате 
на рате.

 Оливера Манић

наплата у категоРиЈи  
домаћинства виша од  

100 %
протекла година кад је у питању наплата у катего-

рији домаћинства окончана је са 102,28 одсто. укупни 
наплатни задатак лане је износио 4,092 милијарде динара, 

а наплаћено је 4,185 милијарди динара. код вирманаца или 
правних лица наплата утрошене електричне енергије је била 

нешто слабија и износила је близу 95 одсто. наиме, вирманцима 
је прошле године наплаћено 2,547 милијарди динара, док је фак-

турисана енергија била 2,683 милијарде динара. због тога је и 
укупна наплата електричне енергије у огранку “ниш“ 

остварена са 99,37 одсто, што је сјајан резултат с обзи-
ром на то да је огранак “ниш“ претходних година 
имао доста тешкоћа у наплати утрошене електричне 
енергије.
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ПОдВиЗи За аНаЛе  
НиШКе еЛеКТРОдиСТРиБУЦиЈе

профЕСионалноСт ЕлЕктромонтЕра погона “алЕкСинац“  
огранка “ниш“ нијЕ изоСтала ни У најтЕжим врЕмЕнСким УСловима

Д а је професионалност и ефикасно отклањање кв-
арова на електроенергетској мрежи и објектима 
на првом месту чак и у условима “сибирских“ те-

мпература и високих снежних наноса, доказали су и еле-
ктромонтери Погона “Алексинац“ нишке Електродист-
рибуције. Ови храбри људи нису дозволили да снежна 
вејавица и хладноћа буде препрека да житељи општине 
Алексинац остану у мраку и без грејања, иако су услови 
за рад били готово немогући. Неприступачност брдовито 
планинског терена по чему је специфичан Погон “Алекси-
нац“ кад је у питању одржавање конзума је била додатно 
отежавајућа околност, али све то није утицало на солида-
рност и хуманост електромонтера овог погона да се обез-
беди уредно снабдевање електричном енергијом свим 
купцима па и оним најудаљенијима.

Директор Погона “Алексинац“ Мирослав Пешић подв-
лачи да специфичност овог конзума захтева сталну мо-
билност и опремљеност како дежурних екипа Диспече-
рског центра, тако и екипа одржавања електроенергетс-
ких објеката.

Будући да је више од трећине  општине Алексинац  брд-
ско-планинског карактера , популарна “Лада нива“ је је-
дино возило које у отежаним временским условима може 
обићи трасе водова у дужини  и преко 30 километара, на-
помиње Пешић.

Погонска спремност и ефикасност екипа одржавања и 
управљања погона Алексинац, према речима директора 
Пешића,  нарочито се  показала у ванредној ситуацији од 
03.02.2012. године у општини Алексинац, прог-
лашеној услед елементарне непогоде изазване 

Снежни сметови нису препрека за професионалце у свом послу
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снежним падавинама и јаким ветром који је посебно ка-
рактеристичан за овај крај.

Активним ангажовањем у кризном штабу општине 
Алексинац  пословодство погона електродистрибуције  
добијало је информације о ситуацији на путевима, као и 
о активностима кризног штаба на целом конзуму, на ос-
нову чега је и прављена динамика рада свих  служби одр-
жавања у општини Алексинац, каже Пешић.

Током трајања ванредне ситуације  морали смо непре-
кидно да пратимо   проходност како локалних тако и ре-
гионалних путева, напомиње Пешић  и додаје да се стање 
на путевима експресно мењало због сталног ветра и ве-
ликих наноса снега, нарочито за брдско-планинска на-
сеља која су  гранична са другим општинама.

Посебно треба споменути  догађај од 07.02.2012.год., 
истиче Пешић, када је успешно отклоњен квар на вазду-
шном десетокиловолтном воду Катун-Липовац-Раде-
нковац, као и сама акција извлачења снегом завејаних 
возила електродистрибуције, Нишекспреса и Предузећа 
за путеве.

Након  пријаве квара, а због специфичног планинског 
терена и потенцијалне дужине далековода у квару од око  
двадесет пет километара, ангажоване су две независне 
екипе Службе одржавања ЕЕО 10 kV и 0,4 kV, објашњава 
Пешић. -Екипа електромонтера у саставу Петар Симовић, 
Драган Крстић, Стеван Крстић и Срђан Банковић корис-
тећи проходност путева и пробијајући се кроз снежне на-
носе по олујном ветру праћеним снегом,  успева да на ја-
ко неприступачном терену на удаљености од 500 метара 
од пута  лоцира место квара и да већ у преподневним са-
тима отклони квар и омогући напајање купаца у 15 сеос-
ких насеља.

Екипа електромонтера у саставу Владимир Влајић, Зо-
ран Крстић, Слободан Станковић, Душан Тренкић и Ми-
лан Живковић,  користећи проходност путева и пратећи  
камион са раоником за чишћење путева Предузећа за пу-
теве, обилазе  део далековода од сеоског насеља Бели Брег 

до сеоског  насеља Раденковац. Ладом нивом, јединим 
возилом за овакве услове, екипа је успела да се пробије и 
до сеоског насеља Рсовац.

У периоду санације квара се ветар и наноси снега поја-
чавају и при повратку,  наилазе на новоформиране снеж-
не наносе и сметове висине преко 1, 5 метара и са камио-
ном ТАМ 150 са дизалицом и витлом за самоизвлачење, 
који је послат као помоћ  заједно са водећим стручним са-
радником за одржавање ЕЕО напонског нивоа 10 и 0,4 kV 
Дејаном Милојевићем и референтом возног парка Драго-
славом Стевановићем, остају блокирани у снегу. 

Убрзо стиже камион са раоником за чишћење путева 
да помогне у извлачењу, али је све то било кратког даха 
јер се и он заглавио у смету већем од 1,5 метара.

Као последњи адут у борби против сметова и ветра,  
укључује се  популарни скип, возило ЈП Водовод и кана-
лизација, који успева да за два сата очисти око 200 мета-
ра завејаног пута и ослободи сва завејана возила, завр-
шава Пешић ову узбудљиву причу која је тек једна у низу 
дешавања током протеклих ледених дана. 

На електроенергетским објектима, према речима дире-
ктора Пешића, срећом, није било  озбиљнијих хаварија, 
нити дужег прекида у напајању купаца електричном 
енергијом .

Ваља истаћи да је општина Алексинац једна од општи-
на Нишавског округа са укупно 72 насељена места од ко-
јих су Алексинац и Алексиначки рудник градска насеља, 
приградска насеља су Житковац, Моравац и Прћиловица, 
а покрива и 67 сеоских насеља.

Погон “Алексинац“ на територији општине Алексинац 
одржава и управља са 274 трафо станица напонског ни-
воа 10/0.4 kV/ kV  као и са 670 километара мреже 10 kV и 
0.4 kV и то на подручју од 707 квадратних километара 
општине Алексинац.

О.П.М.
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ЕД Лесковац се до сада успешно изборила са грдним невољама које нам је донела 
неуобичајено оштра зима на почетку “важне“ 2012. године

П рича је, као и у другим деловима Србије, почела у 
ноћи између 6. и 7. јануара, када је изузетно јак 
олујни ветар будио људе у току ноћи, нагонећи на 

страх неће ли однети цреп са кровова или причинити 
другу штету. И док је наредно јутро у градовима и равни-
чарским местима на југу Србије, освануло уз невелики 
слој снега, први извештаји са терена који су пристизали у 
диспечерски центар, показали су размере штете на елек-
троенергетским објектима у планинским пределима кон-
зума. Наредна ноћ је донела нове количине снежних па-
давина у овим крајевима, што је утицало на појаву кида-
ња проводника на далеководима, пада дрвећа на мрежу. 

Готово да није било планинског дела конзума (а он у ЕД 
Лесковац чини око једне трећине укупног подручја) на 
којем није било кварова на мрежи: на подручју Погона 
Лебане (општине Сурдулица и Црна Трава) били су у ква-
ру 10 kV изводи: Мачкатица, Сувојница, Загужање и Ма-
сурица. У Општини Медвеђа су, после овог првог удара, 
без струје остали потрошачи у насељима: Маровац, Грба-
вце, Стара Бања, део Свирца, део Сијарине, Велика и Ма-
ла Браина, Горње Туларе и Пороштица. У суседној Оп-
штини Лебане, такође је било кварова на 10 kV изводима: 
места Радевце, Дрводељ, Пороштица, Бувце, део 
села Клаић и Липовица, као и четири квара на 

Из Пословнице Власотинце
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нисконапонској мрежи: Бачевина, Голи Рид, Лаиновац и 
Нова Топола. И у трећој општини на подручју овог пого-
на – Бојнику, било је кварова на 10 kV – места: Оране, 
Боринци и Нови Ђуревац. 

На подручју Пословнице Власотинце, после првог сне-
жно-олујног налета, страдали су делови 10 kV извода из 
правца “Свође“ за села и махале: Добро Поље, Крстићево, 
Бистрица, Козило, Добровиш,Страњево, Горњи Дејан, 
Ђорђине, Горња Ломница, Црна Бара и Гуњетина. Кваро-
ва је било у планинским деловима Погона Лесковац – на 
подручју Грделице и Предејана, као и на подручју По-
словнице/Општине Босилеград.

Све расположиве екипе ЕД Лесковац су одмах упућене 
на терен, с обзиром да погони а поготово удаљене посло-
внице немају довољно људства да се сами носе са после-
дицама овако екстремних временских услова. Ванредним 
ангажовањем екипа електромонтера, за два дана је от-
клоњена већина кварова и нормализовано снабдевање 
већине потрошача на угроженом подручју. Остало је да 
се решавају кварови на најтежим локацијама: далеково-
дима који снабдевају раштркана села и махале на плани-
ни Чемерник, коју “деле“ три општине: Црна Трава, Су-
рдулица и Власотинце са надморском висином и до 1.700 
метара, па и више од тога. И на том подручју су у наред-
ним данима  отклоњени сви кварови где је био могућ фи-
зички приступ наших екипа до места кварова. 

Даље и више се није могло, јер се показало да на овом 
подручју нема ни изблиза довољно тешке механизације 
за рашчишћавање завејаних путева. Конфигурација те-
рена и насељених места на овом подручју је посебно оте-
жавајући фактор: број насеља у планинским деловима је 
изузетно велики – многе локације које су спомињане у 
извештајима су тек засеоци/махале са по пар активних 
потрошача – старачких домаћинстава. “Путеви“ ка овим 
насељима су посебна прича: неки од њих више сличе 
“кривим јаругама“ које воде до скровишта најпознатијег 
српског вампира Саве Савановића, него на представу о 

регуларном “локалном или некатегорисаном путу“. Њиме 
није лако ни лети проћи добрим теренским возилом, а 
при снежном покривачу од два метра, колико је износио 
у овом првом налету, то је било илузорно без помоћи у 
чишћењу.

И у таквој ситуацији, у Пословници Власотинце су по-
кушали, уз помоћ позајмљених моторних саоница, да се 
пробију до неприступачних делова мреже, али је дубок 
снег и тај покушај онемогућавао – саонице су пропадале. 
Ово је искуство ипак било од користи, па је ЕД Лесковац 
набавила сопствене саонице, са гусеницама, које су упу-
ћене Погону Сурдулица на употребу. 

Први талас невремена је јењавао негде до 21. јануара а 
са њиме и број кварова који су остали нерешени. Медијски 
највише експлоатисано подручје Општине Црна Трава је 
у међувремену решено, а “најупорније“ су остале две ло-
кације на овом платоу – тромеђи Сурдулице, Црне Траве 
и Власотинца – махале Козило и Бистрица са по пар ак-
тивних потрошача. Битно је напоменути да у овом првом 
таласу невремена, на конзуму ЕД Лесковац није било ква-
рова на вишем напонском нивоу од 10 kV. 

Друга фаза: замрзавање

Негде од 28. јануара почео је други талас зимских не-
даћа: нове количине снега почеле су да бивају праћене 
све нижим температурама, које су се првих дана фебру-
ара спуштале и до – 25 степени Целзијусових. Наравно да 
је и овај талас донео нове кварове, али ни изблиза у мери 
као претходни. И ови кварови су отклоњени у кратком 
року а преостале су једино већ познате дестинације где је 
приступ још увек немогућ.

Након проглашења ванредног стања од стране Владе 
Републике Србије и појачаног интересовања ме-
дија за снабдевање електричном енергијом, ситу-
ација на подручју Електродистрибуције Леско-

Грејдер на улицама Лесковца, 
преподне 13. фебруара

Моторне саонице за  
Погон Сурдулица
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вац, коју чине: Град Лесковац, општине: Лебане, Бојник, Медвеђа, 
Власотинце, Црна Трава, Сурдулица и Босилеград, је и даље ста-
билна. Ово је пресек стања који можемо послати у тренутку пи-
сања овог текста – преподне 14. фебруара 2012. године (уторак). 

По налогу из ЕПС-а ЕД Лесковац је приступио потпуном или делимич-
ном искључењу већих потрошача електричне енергије чија делатност 
није од виталног значаја за јавни интерес. На овом списку се нашло укуп-
но 99 предузећа, од којих је некима у потпуности обустављена енергија, 
док трају ове околности, док је код неких то учињено делимично како би 
се спречило настајање штета у њиховим производним и другим погони-
ма. Може се слободно рећи да је у овом важном моменту, сарадња елек-
тродистрибуције са фирмама које су се нашле на овом списку била од-
лична, комуникација свакодневна, како би се обезбедио обострани ин-
терес – смањење укупне потрошње електричне енергије и спречавање 
штета на имовини ових предузећа. Трајање јавне расвете у свим већим 
центрима је такође ограничено – каснијим почетком и ранијим 
завршетком укључивања ове расвете, уз редукцију јавне расвете 
на свим локацијама осим централних делова града. 

Из црне Траве
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Пронашли смо смрзнутог детлића  
у ТС 10/0,4 kV одмах изнад Црне Траве

Ове мере су већ првих дана примене дале одређене ефекте, па је на кон-
зуму ЕД Лесковац забележен пад енергетских показатеља – максималне 
снаге и дневног протока енергије. Тако је максимална снага са 149,04 
МW колико је износила 8. фебруара, након почетних искључења већих 
потрошача и апела за штедњу у домаћинствима, наредног дана пала на 
141,12 МW. И у дневној потрошњи енергије дошло је до пада: са 3.042 
МWh колико је потрошено 8. фебруара, смањено је на 3.006 МWh наред-
ног, 9. фебруара. 

Ове вредности су и наредних дана наставиле да падају, тако да подаци 
од недеље, 12. фебруара показују да је на конзуму Огранка, максимална 
снага смањена за 7,4% а потрошња дневне енергије за 8,24 одсто.

******

Према метеоролошким извештајима, снег који нам је подарила ового-
дишња зима није од оних уобичајених који погађају ово подручје – са 
Атлантика: буду падавине пар дана, нешто хладноће и леда, па то прође. 
“Ово“ је, кажу, стигло из Сибира. Зато је толико велико, оштро и дуго-
трајно. Изгледа да им треба веровати, према ономе што смо макар до са-
да искусили.  

Н. Станковић 

Радници ед лесковац, поред обавеза 
на редовној испоруци електричне 
енергије, успевали су да помогну и у 
решавању других комуналних 
проблема. у договору са кризним 
штабом града лесковца, запослени на 
привремено-повременим пословима, 
неколико дана су учествовали у 
чишћењу снега и разбијању леда на 
местима где је то најпотребније: 
мостови на реци ветерници (тротоари 
и пешачки мостови) и здравствене 
установе – служба хитне медицинске 
помоћи.

невоље са великим снегом и ниским 
температурама погађају свуда и 
сваког, тако да ни наши објекти где се 
то најмање очекивало, нису били 
поштеђени. нових 20 сантиметара 
снега који је пао преко ноћи 12/13. 
фебруара, додатно је оптеретило 
кровове који немају довољну косину. у 
то су се уверили и радници ед 
лесковац из управне зграде који раде 
у служби за информатику: у 
просторији у којој се налазе сервери 
за SCADA софтвер, од кључног значаја 
за информациону повезаност целе 
мреже са диспечерским центром, 
процурио је плафон. најпре мало, па 
све јаче, док није дошло дотле да су 
покупљене металне канте за отпатке 
са целог спрата да прихвате нежељену 
воду. тек уз помоћ дежурних 
електромонтера и једног од сталних 
извођача грађевинских радова, који су 
се попели на коси лимени кров и 
одгрнули наталожени лед и снег, 
проблем је привремено саниран. 
интервенција је изведена уз нужно 
обезбеђење – везивање “алпиниста“ 
конопцима, око димњака, па до 
просторије из које су изашли.

процурило и у “рачунски центар“
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“Електродистрибуција Лесковац“ већ годинама има 
праксу да, у оквиру расположивих средстава и дозвоље-
них износа, помаже хуманитарне и здравствене организа-
ције, болесне, децу са посебним потребама... Тиме се дока-
зала као субјекат који је институт “друштвене одговорно-
сти компанија“ усвојио и практиковао и пре него што је 
он постао обавезни део профила једног предузећа.

Дан уочи Нове 2012. године, ЕД Лесковац је даривала 
пакетићима децу која су смештена на одељењу педијатрије 
Лесковачке болнице. Пакетиће је деци, уз жељу да се што 
пре, оздрављени, врате својим кућама, уручио директор 
ЕД Лесковац, мр Небојша Цветковић. 

Н.С.

Поклон пакетићи за болесне малишане

У току децембра прошле и јануара ове године, ЕД Лесковац 
је у склопу активности на нивоу ПД “Југоисток“ даривала 
своје купце – редовне платише, компактним флуоресцент-
ним (“штедљивим“) сијалицама. Поред контигента који је 
одређен Огранку према његовој величини, придодате су 
штедљиве сијалице које су остале неподељене из претходне 
кампање, тако да је на располагању било укупно око 400 
ових сијалица. Обавештења свим купцима који су добили 
поклон упућена су на њихове кућне адресе, а подела је врше-
на у најближем већем седишту Огранка на чијем подручју се 
налази купац.

У Лесковцу, уручење поклона је обављано у канцеларији 
Саветовалишта за купце. 

Н.С.

“Штедљивке“ за верне потрошаче

Удружење пензионера “Електродистрибуције Лесковац“ органи-
зовало је крајем јануара дружење својих чланова у ресторану 
“Зајац“ у Лесковцу. На овај начин, настављена је традиција да се 
некадашње колеге на послу, а сада по пензионерском чеку, перио-
дично виђају и састају, јер се тако на најбољи начин одржавају сте-
чене везе и пријатељства. Како је истакла Милкица Стојановић, 
председница Удружења, од сада ће се овакви или слични скупови 
одржавати једном годишње, уместо два пута, као до сада. На тај 
начин ће се одвојити више средстава за солидарну помоћ чланови-
ма Удружења који, или сами или у својој ужој породици имају ма-
теријалних или здравствених проблема. Одржавање састанка по-
могли су Синдикат ЕД Лесковац и пословодство Огранка, у чије 
име су присуствовали Ненад Стојановић, председник Синдиката и 
Слободан Станковић, директор Пословног система.

Н.С.

Пензионери ЕД Лесковац остају “на вези“
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В ишенедељно ванредно ангажовање електромонтера ле-
сковачке Електродистрибуције, на нормализацији сна-
бдевања електричном енергијом завејаних планинских 

села, завредело је необично “признање“ у петак 3. фебруара, 
пред крај радног времена.

Монтери из градске екипе Погона Лесковац, Саша Жишић и 
Игор Станојевић, који су заједно са многим другим колегама, 
помагали бројним домаћинствима да у условима овако оштре 
зиме добију струју, брутално су нападнути и претучени у са-
мом Лесковцу, приликом редовног извршавања свог посла.

По уредно урађеном радном налогу за обуставу испоруке 
електричне енергије за стамбени објекат у Улици Поречкој 6 у 

Лесковцу, двојица монтера су пошли на задатак, али су у томе 
спречени, најпре вербално псовкама и претњама, а затим и фи-
зички, дрвеним моткама, летвама, дршком од секире, од групе 
људи који држе тај објекат, а што ће полиција детаљније испи-
тати. Том приликом, Саша је задобио повреду носне кости а 
Игор повреду главе, што се на фотографијама најбоље види.

Стамбени објекат који је у питању, односно његови корисни-
ци, “зарадили“ су искључење по неколико основа: неколико да-
на пре овог догађаја већ је извршено искључење, али су кори-
сници сами неовлашћено поново извршили прикључак, дуг за 
објекат износи 150.000 динара и, најзад, регистровано је да су 
сами, опет неовлашћено, заменили струјомер.

Шлаг на торти представља чињеница да тај објекат служи 
као дискотека у Ромском насељу Подворце, у којем се иначе на-
лази.

Ово је ко зна који по реду физички напад на раднике леско-
вачке ЕД, али се оправдано бојимо да није ни последњи, све 
док се системски не успостави њихова заштита у обављању 
посла. 

Н. Станковић

Физички нападнути и повређени радници 
лесковачке електродистрибуције

двоструко јачи трафо за фабрику  
отпадних вода

К рајем фебруара у трафостаници 35/10 kV “БТС“, која се налази 
поред ТС 110/35 kV “Лесковац 1“ извршена је замена старог 
трансформатора снаге 4 MVA, новим трансформатором дво-

струко веће снаге. 

Нови трансформатор снаге 8 MVA, произведен је у загребачкој фи-
рми “Končar D & ST“  а транспорт је обавило београдско предузеће 
“Саватранс“.

Повећање снаге трансформатора у овој трафостаници, обављено је 
због потреба централног постројења за пречишћавање отпадних во-
да Града Лесковца. На послу замене трансформатора, поред радника 
“Саватранса“ учествовали су радници ЕД Лесковац – Службе за одр-
жавање ЕЕО ВН и Одељења за релејну заштиту.

Оно што је овај посао учинило посебно интересантним, јесте чиње-
ница да није било довољно простора за манипулацију, тако да ук-
лањање старог и постављање новог трансформатора на постоље, није 
могло да се уради помоћу дизалице. Но, зато су се радници “Сава-
транса“ побринули да грдосија тешка 14,5 тона, колико тежи нови 
трансформатор, помоћу железничких шина, прагова и сајли, нађе 
пут до свог одредишта.

Н.С.
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Победнички пиротски тим или 
како нокаутирати губитке

драган Станковић,  дирЕктор ЕлЕктродиСтрибУцијЕ пирот Са Својим 
Сарадницима најУСпЕшнији У борби за мањЕ гУбиткЕ и вЕћУ наплатУ

ед
 П

ир
от

● Електродистрибуција Пирот у оквиру ПД Југоисток - Ниш на првом месту  са најнижим степеном техничких 
и нетехничких губитака,  а својеврсни су прваци те “категорије“ и на нивоу читаве Електропривреде Србије, 
изузимајући потрошњу на високом напону

● Стручњаци пиротске Електродистрибуције истичу да њихов успех није тајна и да је једини рецепт- савестан  
тимски рад, како у приступу сваком купцу појединачно, тако и у одговорном понашању према обавезама и 
дужностима  

● Постигнути резултати, ма колико били пријатни, велика су обавеза и подстицај, истиче директор Драган 
Станковић

● Пожртвовани и професионални монтери на терену отклањали кварове и по највећем невремену

Е лектродистрибуција Пирот, огранак ПД Југоисток 
Ниш, најуспешнија је електродистрибуција када је 
реч како о борби са техничким и нетехничким гу-

бицима, тако и када је у питању константно висока нап-
лата потражиивања, која бележи тенденцију раста из го-
дине у годину.

Огранак ЕД Пирот  је на првом месту не само у оквиру 
Југоистока, већ се налази на врху својеврсне ранг листе  
27 огранака свих привредних друштава на нивоу Електро-
привреде Србије. Електричном енергијом снабдева укуп-
но 45 547 купаца.

Имајући у виду специфичности услова у којима ради и 
руководство и свих 179 запослених у овом успешном ог-
ранку, који се тичу и социјално –економских, али и тере-
нских околности  неприступачног планинског подручја 
које снабдева, успех који ЕД Пирот постиже заиста заслу-
жује велику пажњу и респект.

Са Драганом Станковићем, директором ЕД Пирот и 
његовим сарадницима, разговарали смо управо овим по-
водом. 

Електродистрибуција • 
Пирот, у оквирима ПД Југо-
исток Ниш, али и шире, про-
шлу годину обележила је за-
паженим  резултатима, пре 
свега у борби са губицима. 
Прво место у Југоистоку, али 
и на нивоу ЕПС-а завидан је 
успех. Можете ли се осврну-
ти на те резултате из угла по-
дстицаја за даљи квалитетан 
рад?

Према постигнутим резул-
татима, а по месту на ранг –ли-

сти успешности у пословању коју формира Дирекција за 
дистрибуцију електричне енергије Електропривреде Ср-
бије, огранак ЕД Пирот заузима прво место међу 27 огра-
нака свих привредних друштава из састава ЕПС-а, без 
потрошње на високом напону. Губитке успевамо 
да одржимо на нивоу испод или максимално око 
10 одсто, што је велики подстрек да их и надаље 
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смањујемо и искорењујемо где год је то могуће. То се по-
стиже контролом, и применом свих прописаних мера, 
без изузетака и “слабих карика“.

Могу рећи да је одговор на сва отворена питања у вези 
са смањењем губитака  и повећањем степена наплате као 
трајним задатком, заправо у системском приступу Акци-
оном плану за смањење губитака и, наравно, великој ист-
рајности, каже директор Драган Станковић.

Понашање супротно томе значило би угрожавање еко-
номске, а тиме и енергетске стабилности огранка, самим 
тим и Југоистока, па и самог ЕПС-а,

Морам да истакнем да на овај начин не размишља само 
руководство, већ и свих 179 запослених у нашој електро-
дистрибуцији. Поносни смо на своје резлутате, али то не 
значи да не можемо бити и бољи. Они су велика обавеза, 
ма колико, наравно, били пријатни, као и подстицај за 
доследан, истрајан, напоран, а изнад свега тимски и ква-
литетан рад који нам предстоји у будућности.

Добар проценат нап-• 
лате резултат је свакако до-
бре процене начина на који 
се приступа купцима елект-
ричне енергије. Како пости-
жете завидне успехе на том 
пољу, с обзиром на неповољ-
ну социјално- економску си-
туацију на подручју које 
снабдевате?

Подручје које снабдевамо 
јесте специфично по много 

чему, пре свега то је економски неразвијен или недовољ-
но развијен део Србије. Ми међутим, са великим задо-
вољством истичемо да је проценат наплате електричне 
енергије  у ЕД Пирот већ традиционално висок и стаби-
лан, са сталном тенденцијом раста, каже Гордана Јакшић, 
директор пословног система у Електродистрибуцији Пи-
рот. Ми немамо дужнике са милионским износима дуга 
и на то смо врло поносни. То смо постигли тако што се 
наше конзумно подручје “негује“ и едукује већ годинама 
уназад. Сарадња са купцима је на завидном нивоу, тако 
да код нас није долазило до бојкота или масовног непла-
ћања рачуна за електричну енергију, те нам је терет ста-
рих дуговања у сваком случају лакши него у неким дру-
гим срединама. Наши купци су традиционално углав-
ном савесни, а ми се традиционално одговорно опходи-
мо и према услузи коју пружамо, и према обавези да је и 
наплатимо, истиче директорка Јакшић. То значи да су 
нам проблеми заједнички, али решења углавном успева-
мо да нађемо на конструктиван начин. Дакле, сарадњом 
са купцима, уз поштовање свих рокова и обавеза које као 
огранак имамо, а у складу са пословном политиком Ју-
гоистока и ЕПС-а. Наплата готово никада није испод сто-
постотне, у кумулативу то је и знатно више. 

На који начин стимулишете наплату кад су у пи-• 
тању правна лица и какви су резултати што се ових ду-
жника тиче?

Настојимо да сагледамо сваког оваквог купца понао-
соб, да изграђујемо партнерски однос и да поштујемо до-
говор и рокове,  што очекујемо и од правних лица, такоз-
ваних “вирманаца“ као купаца, каже директорка Јакшић.
Имамо екипу којој су управо “вирманци“ стални и гото-
во једини задатак. То подразумева свакодневни, али бук-
вално свакодневни контакт са њима, подсећања на евен-
туално “заборављене“фактуре и слично. И, резултата 
има.

У самом сте врху кад је • 
реч и о борби са губицима, 
како техничким, тако и нете-
хничким. Поделите са нама 
“рецепт“ за све боље и веома 
охрабрујуће резултате на 
овом пољу.

Губици, укупно гледано, на 
нивоу 2011.године износе 10,15 
%, каже Зоран Манчић, дире-
ктор техничког система ЕД 
Пирот. Борба против губита-

ка је, да тако кажем, рат на дужи рок. Држимо се мера 
Акционог плана и тимски радимо на сузбијању како те-
хничких, тако и нетехничких губитака. Врло је важан од-
нос са купцима, они су на нашем подучју научили да се 
домаћински понашају, а ми им исто тако и узвраћамо. 
Наше највеће инвестиције, на пример, током прошле го-
дине, а које ће се наставити и у овој, управо су биле усме-
рене и на то да купци имају стабилно снабдевање, али и 
да отклонимо наш  досадашњи “генератор“ губитака, ко-
нкретно говорим о реконструкцији  далековода Пирот-
Бела Паланка- Долац, који је “носио“ седам одсто губита-
ка! Кад знате против чега треба да се борите, онда је и 
достизање циља лакше, истиче директор Манчић.

Оно што нам је неопходно да бисмо губитке свели на 
реално најмању могућу меру јесте свакако и набавка но-
вих бројила, која се очекује, и која ће решити велики део 
проблема са губицима. Такође, то би омогућило и даљин-
ско управљање, имали бисмо комплетну базу података и 
могли бисмо да “типујемо“ неовлашћену потрошњу на 
лицу места и да се тренутно изборимо са њом. Планирамо 
да новим бројилима  и даљинским управљањем за поче-
так покријемо цео град Пирот. 

На који начин се борите са неовлашћеном потро-• 
шњом и у којој мери је она присутна на територији ЕД 
Пирот?

Борба против неовлашћене потрошње, или крађе елек-
тричне енергије своди се у принципу, на неколико важних 
и неизоставних корака. Како је открити, пронаћи, лоци-
рати, онемогућити или макар максимално умањити су 
задаци чијим се решавањем успоставља процес који до-
води до резултата, каже Горан Мишић, шеф за 
контролу и одржавање у ЕД Пирот.
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Контроле су најефикасније средство за борбу против 
неовлашћене потрошње, али и најбоља превентива. Ре-
довне контроле обављају се по већ утврђеном распореду, 
али и у најоптерећенијим реонима. Примењујемо и циља-
не контроле, у оним реонима у којима  пратимо “збирну“ 
потрошњу у одређеном периоду, упоређујући је са факту-
рисаном енергијом у том периоду. Раде се и периодичне 
контроле издатих, а још увек нереализованих Решења и 
одобрењу за прикључење, кад постоји ризик од неовла-
шћене потрошње док је процедура још у току, као и кон-
троле оних мерних места на која смо од стране савесних 
купаца упозорени, истиче он.

Стални послови на измештању мерних места такође да-
ју резултате јер је то најефикаснији начин за спречавање 
неовлашћене потрошње. Уградња  проверених и бажда-
рених бројила, контрола евентуалног лошег очитавања  
такође су мере које наше екипе свакодневно спроводе на 
терену.

У плану је, да се по узору на Нови Сад, крене и у попо-
дневне и вечерње контроле ради веће ефикасности у суз-
бијању нежељених облика потрошње, каже Мишић.

С обзиром на то да је сарадња ЕД Пирот и Полицијске 
управе Пирот изузетно добра, циљане контроле такве 
врсте онде где постоје оправдане сумње на неовлашћену 
потрошњу имале би добре резултате.

Контроле мерних места, укупно узевши за целу 2011. 
годину, довеле су до откривања 42 случаја неовлашћене 
потрошње.

Које бисте општине посебно издвојили као при-• 
мере и у позтивном и у негативном смислу кад је у пи-
тању наплата и неовлашћена потрошња?

Ми смо у принципу врло задовољни одазивом наших 
купаца на наше апеле, упозорења и мере, али бих свакако 
издвојила Пирот као најуспешнији кад је реч о наплати, 
као и о тенденцији пада губитака. Општина Бела Паланка 
нам је припојена са формирањем Привредног друштва 
Југоисток, и они се још увек, можемо рећи, уходавају и 
навикавају на правила која важе на нашем подручју. И ту 
има помака, и сигурна сам да ће по свим параметрима ус-
коро достићи остале  потрошаче на нашем подручју, ка-
же Гордана Јакшић, директор пословног система.

Каква је ситуација са неочитаношћу бројила, да • 
ли и ту имате помаке и какве?

Електродистрибуција Пирот бележи перманентни пад 
процента неочитаности бројила, код нас се она креће од 
максималних 5,34% с тенденцијом да се достигне 3,33% 
што би се могло сматрати идеалном ситуацијом у овим 
нашим условима., каже Зоран Ђорђевић, шеф Службе за 
обрачун и наплату. Имамо тенденцију пораста у катего-
рији такозване нулте потрошње нарочито када су у пи-
тању сеоска домаћинства у зимском периоду. Едукујемо 
купце да и сами контролишу своје рачуне, да реагују, да 
стално имамо увид у стање утрошене енергије, како бис-
мо све проблеме у што краћем року и решавали, нагла-
шава он. 

Како оцењујете сара-• 
дњу са органима правосуђа 
кад је у питању рад по тужба-
ма за упорне неплатише?

Сарадња са правосудним 
органима постоји, али постоји 
и извесна неажурност кад су у 
питању предмети који се тичу 
нашег огранка, каже Гордана 
Пејчић, руководилац Сектора 
за логистику у ЕД Пирот. Са-
радњу са Полицијском упра-

вом Пирот могу само да похвалим, каже она. Да не бисмо 
дошли у ситуацију да имамо купце са дуговањима која се 
мере милионима, подносимо кривичне пријаве и тужбе 
онда кад сарадња и поред наше најбоље воље изостане. 
Протекле године поднето је 275 кривичних пријава, од 
тога 24 за крађу, а 241 за самоовлашћено прикључење на 
мрежу.У току је процесуирање на основу укупно 902 туж-
бе, углавном због дуговања.

Да ли је било већих ха-• 
варија и кварова на мрежи и 
у ком року се они обично са-
нирају?

Због енормно тешких вре-
менских прилика, имали смо 
почетком године прекиде у 
снабдевању на неким подру-
чјима, која су иначе тешко до-
ступна и где је невреме наше 
екипе приморавало да данима 
покушавају да стабилизују 

снабдевање, јер је долазило до више кварова заредом на 
истој локацији. У  делу конзума у и око Бабушнице пре-
кид је трајао дуго управо због ових околности, и услова 
рада који нису били ни минимални због сметова и непро-
ходних путева до удаљених села. Ипак, борили смо се и 
изборили да снабдевање стабилизујемо и у тим, такорећи 
немогућим условима., каже Радојица Петровић, руково-
дилац Сектора управљања у ЕД Пирот.

До ТС “Јасенов дел” пут је био потпуно непроходан па 
је зог прегоревања трафоа 64 потрошача било без елек-
тричне енергије док нисмо успели да нови трафо допре-
мимо до трафо- станице. То је урађено уз крајњи напор и 
велики професионализам наших екипа које су упркос 
сметовима пронашле начин да допреме трафо на поме-
нути локацију и обезбеде снабдевање електричном енер-
гијиом и најудаљенијим деловима нашег подручја. 

Велики проблем у нашем раду у зимским условима, на 
планинском подручју, представља и мокар снег, који око 
проводника може да формира слој леда дебљине и до 15 
cm, па се у таквим случајевима далеководи ломе. Прави 
пример за то је  хаварија код Височке Ржане, где је дошло 
до хаварије на 35 кV воду  и до ломљења седам бе-
тонских стубова. Наше екипе су изашле на терен 
и у условима високих сметова оспособиле вод. 
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Колеге из Електротимока су обезбеђивале резервно на-
пајање . 

На локацији Јабучко равниште – Турла монтери су се 
по невремену у 18 часова, значи већ по мраку, пели на 
стубове не би ли их оспособили и четири дана узастопно 
долазили да отклањају кварове на истим стубовима, га-
зећи сметове  дубоке и по метар и по. Имали су потребну 
опрему и предузете су све мере заштите, али се њихова 
пожртвованост и професионализам морају истаћи ,каже 
Петровић.

Које бисте инвестици-• 
је у протеклој години издво-
јили као капиталне на вашем 
подручју и шта је то што је 
значајно побољшало квали-
тет услуга које се нуде купци-
ма електричне енергије?

Свакако најзначајнија ин-
вестиција у прошлој, која ће 
се наставити и у овој години 
јесте реконструкција далеко-
вода 35 кV Пирот – Бела Па-

ланка – Долац, који је до сада био покретачка “снага“ на-
ших највећих губитака. Управо због ове локције имали 
смо велике губитке, и реконструкцијом је тај проблем на 
опште задовољство, отклоњен. Вредност целог овог про-
јекта, који је у највећем делу реализован на траси од 19 
km је 27,5 милиона динара,. истиче Владета Гошић, руко-
водилац Сектора за енергетику и инвестиције у ЕД 
Пирот.

Изграђен је и објекат којим се решава резервно напа-
јање  фабрике Тигар, конкретно, изграђен је 35 кV кабло-
вски вод од ТС / 35 Пирот- 2 до фабрике Тигар, а урађена 
је и уградња додатних 35 кV ћелија у Тигру. Вредност ове 
инвестиције је већа од 45 милиона динара. Она обе-
збеђује већу сигурност напајања фабрике Тигар Tyres.

Велику инвестицију свакако представља и изградња 
грађевинског дела ТС 35/10 кV Пирот-  8, која ће, кад се 
заврши, обезбедити растерећење постојеће ТС и омогу-
ћити боље напајање приградских насеља.

У Белој Паланци започета је реконструкција пословне 
зграде.

Било је и доста инвестиција на нисконапонској мрежи, 
истиче Гошић, па је тако, на пример, у Димитровграду у 
ТС Димитровград -1 уведено даљинско управљање. У Ба-
бушници је реконструисана ТС 90/0,4 кV. Паралелно са 
тим инвестицијама, теку и оне везане за измештање мер-
них места онде где је то потребно.

ЕД Пирот је током 2011. године реализовала и заједни-
чку инвестицију са локалном самоуправом, Министа-
рством за економију и регионални развој и фабриком 
Тигар, везану за изградњу ТС 35/10 - Индустријски парк. 
У склопу те инвестиције уградили смо и 35 кV кабловски 
вод дужине око три km, што је од посебног значаја за чи-
тав комплекс Индустријског парка и будућа улагања у 
привреду.

У току прошле године радило се и на изградњи објека-
та за напајање туристичких објеката Бабин зуб и објекте 
исте намене на Старој планини.

У овој години планира се завршетак започетих радова, 
пре свега трасе далековода  Пирот-Бела Паланка-Долац, 
где је остало још 3,5 km до Беле Паланке и 20 km до Долца. 
Такође треба у потпуности завршити ТС Пирот – 8, одр-
жавати постојеће објекте ниског напона, и у што већој 
мери увести систем даљинског управљања у ТС на целом 
подрчју ЕД Пирот. Такође се очекује и инвестиција Ми-
нистарства за економију и регионални развој вредна 4 
милиона евра којом ће се обезбедити изградња енер-
гетске инфраструктуре на Старој планини.

Који су домети и стремљења ЕД Пирот када се ра-• 
ди о настојањима и конкретним плановима читаве Ел-
ектропривреде Србије да буде друштвено одговорна 
компанија?

Није ни лако ни једноставно бити део друштвено одго-
ворне компаније као што је Електропривреда Србије, 
која у том смислу оправдано има веома високе захтеве. 
Класична формула – ред, рад и дисциплина је основна 
покретачка снага ЕД Пирот, али наравно, изискује вели-
ке напоре у пракси, истиче директор ЕД Пирот Драган 
Станковић.

Наша је дужност да позицију успешног огранка одржи-
мо и убудуће, имајући у виду добробит не само наше еле-
ктродистрибуције, наших купаца, не само ЕПС-а, већ и 
окружења, друштва у целини. На томе морамо непреста-
но да радимо. У том смислу се примењују и стандарди за 
које је Југоисток добио сертификате, а који се односе на 
квалитет рада, безбедност радника и очување животне 
средине. Одговорност у раду тиче се и поштовања ових 
мерила, и ми дајемо свој пуни допринос и у том смислу.

Такође, имајући у виду целокупну социјално-економс-
ку ситуацију, успевамо да рад и резултате задржимо на 
завидном нивоу. То је оно на шта смо поносни, то је ујед-
но и оно што нас највише обавезује.

Д.Трајковић
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Хотел “Стара планина“ на Јабучком равништу остао је без во-
де и електричне енергије у ноћи између 6. и 7. јануара, па су гос-
ти почели да напуштају хотел чиме је био угрожен зачетак ви-
соког туризма на овој српској планинској лепотици.

Екипе ЕД Пирот, заједно са колегама из Електротимока За-
јечар, јер хотел лежи на књажевачкој страни Старе планине, 
прискочиле су у помоћ и упркос најтежим могућим условима, 
радиле даноноћно како би отклониле квар настао због наноса 
мокрог снега и леда који се хватао на проводницима, у тој мери 
да су стубови били изложени ломовима.

Иако технички и административно гледано, хотел “Стара 
планина“ и његова енергетска инфраструктура, није, или још 
увек није у нашој надлежности, наравно да смо са колегама из 
Електротимока Зајечар учинили све да хотел добије стабилно 
напајање електричном енергијом, рекао је Зоран Ђорђевић, до 
недавно саветник за техничка питања директора ПД Југоисток, 
који изузетно добро познаје терен и техничке могућности у да-
тим условима који су тих дана владали на Старој планини.

Наше екипе изашле су на терен и у веома тешким условима 
снежне и ледене стихије успеле да отклоне квар и оспособе на-
пајање хотела. То се дешавало у тренутку кад су и на другим 
брдско планинским локацијама  услед мокрог снега и наглог па-
да, осносно каснијег наглог пораста температуре, на удару про-
водници  који отежају јер се око њих скупља слој леда који кас-
није изазива лом делова бетонских стубова. Мокар снег је нај-
већа опасност за водове и проводнике. Упркос томе, успели смо 
да упорним радом  помогнемо да хотел поново буде у функцији, 
наглашава Ђорђевић.

ед пиРот пРискочила у помоћ хотелу  “стаРа планина“ на Јабучком Равништу 

Омогућено снабдевање упркос стихији

на тЕриторији поСловнЕ јЕдиницЕ бЕла паланка инцидЕнт  
приликом  измЕштања мЕрног мЕСта због крађЕ ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ

металном шипком на монтера !

Е лектромонтер Милош Вељковић нападнут је и по-
вређен металном шипком када је у селу Црвена Ре-
ка 19.јануара 2012. године са колегама покушавао 

да изврши радни задатак измештања мерног места у до-
маћинству Зорана Николића, где је утврђена неовлашће-
на потрошња, тј крађа електричне енергије. 

Власник бројила, поменути Зоран Николић , насрнуо је 
металном шипком на тројицу радника , а Вељковић је у 
одбрани подигао руку да би заштитио предео главе, те је 
том приликом задобио лаке телесне повреде, о чему по-
стоји и извештај лекара.

Пошто су монтери позвали полицију, Николић је сво-
јим возилом побегао са лица места, али је после пар сати 
пронађен и приведен.Против њега се води поступак уо-
бичајен за овакве изгреде.

Иначе, против Николића, током децембра 2011.године 
поднете су две прекршајне пријаве због недозвољавања 

приступа мерном месту, и једна кривична пријава због 
крађе електричне енергије .

Ово је још један у низу напада на електромонтере ши-
ром Србије који раде свој посао и мерама против оних 
који неовлашћено користе електричну енергију заправо 
штите купце који одговорно и савесно испуњавају своје 
обавезе. Још једном, зато, апелујемо да се електромонте-
рима додели статус службеног лица, како би се ови напа-
ди на радном месту и задатку адекватно и примерено 
процесуирали, каже Драган Станковић, директор ЕД 
Пирот.

Морам да истакнем да са Полицијском управом Пирот 
имамо заиста одличну сарадњу и да они увек адекватно 
реагују на све наше пријаве и позиве. Ипак, статус служ-
беног лица деловао би и превентивно на овакве чинове 
разбојништва, додао је он.

Д.Трајковић

Електромонтерима треба дати статус службеног лица, апелује директор ЕД Пирот
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Вишим стубовима спречавају 
крађу струје

прЕтЕжно ромСко наСЕЉЕ У борУ задајЕ СилнЕ главобоЉЕ ЕлЕктродиСтрибУцији
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Ј едан од потеза Електродистрибуције “Бор” је да за 
све те “француске” куће постави измештена мерна 
места, као трајно решење које ће ове житеље спре-

чити у даљој крађи електричне енергије. Руководилац за 
технички систем Погона “Бор” Горан Стефановић истиче 
да имају 25 регистрованих купаца и толико постављених 
измештених мерних ормарића. Међутим, ове мере нису 
спречиле већину њих да и даље нелегално користе струју. 
То што им је обустављена испорука електричне енергије, 
многе житеље улице Војске Југославије не спречава да се 
директно повежу на мрежу и да троше киловате колико 
им је воља.

Довитљивости оних који неовлашћено троше електри-
чну енергију, заиста нема краја. Становници ове улице 
искористили су близину далековода на дрвеним стубо-
вима покрај њихових кућа да се лако домогну струје која 
се нигде не региструје. Будући да су у питању дрвени сту-
бови, забијали су клинове у њих да би се без по муке по-
пели до снопова вода и, без икакве стрепње због присут-
не опасности по живот, се повезивали на мрежу.

Упркос томе што смо поднели кривичне прија-
ве против н.н. лица, никако не успевамо да ста-
немо на крај крађи струје у овој улици, подвлачи 

Житељи улице Војске Југославије, надомак копова Рударско топионичког басена у Бору, 
годинама уназад задају велике главобоље тамошњој Електродистрибуцији. Реч је о 
претежно ромском насељу, чији становници живе у такозваним француским кућама, које 
су својевремено подигнуте за потребе РТБ-а  а сада су предвиђене за рушење. Већина њих је 
неовлашћено трошила електричну енергију па су надлежни у Погону “Бор” стално морали да 
предузимају мере, како би зауздали ову нелегалну потрошњу.

Постављање бетонских бандера као један од начина 
како спречити крађу електричне енергије у насељу покрај копова РТБ у Бору
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Стефановић. Они што су прикључени, они су и евиден-
тирани као купци и редовно плаћају струју. Међутим, 
они који се неовлашћено прикључују и не зна се колико 
потроше електричну енергију. -Зато смо одлучили да да 
на појединим местима у низу од осам стубова, колико их 
има у улици Војске Југославије, заменимо неколико дрве-
них стубова бетонским, наводи Стефановић. Приликом 
ове акције исечено је и пар стабала, које је житељима ове 
улице омогућавало да се лако домогну снопа вода. Иначе, 
нови бетонски стубови високи су 12 метара и удаљени су 
мало више од кућа, како би се избегла могу-ћност да се 
лако манипулише на воду.

Постављање измештених мерних места планира се и у 
улици Доситеја Обрадовића, где се, такође, налазе, тако-
зване француске куће. Таквих кућа у овој улици има шест 
и њихови житељи укупно дугују око два милиона дина-
ра. Проблем око плаћања електричне енергије купаца ко-
ји живе у овој улици настао је због нерешених имовинс-
коправних односа. Ове француске зградице заправо при-
падају РТБ Бору, али их општинске власти последњих го-
дина присвајају и издају решење о станарском праву на 
годину дана.

О.П.М.
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