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ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Управни одбор ЕлЕктроприврЕдЕ СрбијЕ УСвојио јЕ на СЕдници одржаној 27. априла  
конСолидованЕ финанСијСкЕ извЕштајЕ јп ЕпС за прошлУ годинУ.

Усвојени консолидовани финансијски 
извештаји за 2011. годину

СЕдница Уо ЕпС-а

На седници, којој је председавао др Аца Марковић, 
председник УО ЕПС-а, образложено је да је ЈП ЕПС 2011. 
годину завршио са добитком од 26,8 милијарди динара, 
а у текућем пословању из пословних односа, добит је 
11,2 милијарде динара.

Ратко Богдановић, помоћник директора Дирекције 
ЕПС-а за економско-финансијске послове, објаснио је да је 
2011. година била једна од тежих у пословању ЕПС-а и да 
су на то највише утицале екстремне финансијке околно-
сти за пословање, као и ниска цена електричне енергије. 
Ипак, априлско повећање цене донело је додатних 18 ми-
лијарди динара прихода.

И трошкови у 2011. години су повећани у односу на план, 
а куповина електричне енергије на слободном тржишту 
већа је за три милијарде динара у односу на план и за ми-
лијарду више у односу на 2010. годину-рекао је Богдановић.  
Повећање цене и потрошње течних горива отежала је 
трошкове са две милијарде више у односу на 2010. годину, 

док је за одржавање издвојено пет милијарди више од пла-
на и две више у односу на 2010. годину. Ефекат књижења 
најновије процене вредности некретнина, опреме и зе-
мљишта види се и у амортизацији за седам милијарди ди-
нара.

На седници је усвојено мишљење Надзорног одбора ЈП 
ЕПС о усвајању консолидованих финансијских извештаја. 
Чланови НО су предложили да пословодство ЕПС-а добит 
остварену у финансијским извештајима за 2011. годину 
распореди за покриће губитака пренесених из ранијих го-
дина и да се на то донесу одговарајуће одлуке и прибави 
сагласност власника.

Чланови УП ЕПС-а донели су и одлуку о усклађивању 
аката привредних друштава, чији су оснивачи ЈП ЕПС и 
стратешки партнери, са Законом о привредним друшт-
вима.

(преузето из е-инфа)
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Сунце огрејало и југ Србије

У СЕлУ Матaрова надоМак МЕрдара У општини кУршУМлија  
положЕн каМЕн-тЕМЕљац за највЕћУ  СоларнУ ЕлЕктранУ У Србији

● Соларна фотонапонска електрана „Мердаре“ инсталисане снаге  
2 MVA је велика инвестиција у домаћу енергетику, али и привреду југа Србије 

● Почетак градње 1. маја, рок за завршетак радова 40 дана

● Госпођа Вера Ристић, директор и сувласник компаније Multienergy Consulting најзаслужнија 
је што је ова инвестиција, у којој учествују и италијански партнери из компаније Gascom, 
реализована уз велику помоћ и подршку Владе Србије, ЕПС-а, ПД Југоисток и локалне самоуправе

У селу Матарова надомак Мердара, на самој адми-
нистративној граници према Косову и Метохији, 
у општини Куршумлија, 26.априла свечано је по-

ложен камен-темељац за највећу  соларну електрану у Ср-
бији инсталисане снаге два MVA, која ће значајно побољ-
шати снабдевање електричном енергијом у овом делу Ср-
бије и допринети побољшању напонских прилика у чита-
вом региону. То је уједно и инвестиција која ће доприне-
ти оживљавању привреде у општини Куршумлија .Она 
ће такође подстаћи и друге инвеститоре да улажу у ово 
подручје, које има велике потенцијале. Камен темељац 
положили су Вера Ристић, директор компаније Multie-
nergy Consulting и директор италијанске фирме Gascom 
Пјерпаоло Урбинати.

Велика ми је част и задовољство да данас најавим поче-
так изградње соларне електране инсталисане снаге два  
MVA и изразим огромну захвалност свима који су дали 

подршку овом пројекту и помогли његову реализацију.
Време је да из ових крајева почну да стижу добре вести, и 
ја сам изузетно срећна што је овако велика инвестиција 
стигла баш у општину Куршумлија, рекла је на свеча-
ности полагања камена-темељца Вера Ристић, директор 
компаније Multienergy Consulting, која је уз италијански 
Gascom, инвеститор прве соларне електране на југу Срби-
је и највеће у Србији.

Енергетика је највећи инвеститор у републици Срби-
ји,одолела је свим изазовима кризе и представља ослонац 
свим другим привредним гранама. Поносан сам што са 
овог места још једном могу да честитам госпођи Вери 
Ристић, пиониру предузетничког инвестирања у енерге-
тику Србије, јер ово није њен први подухват. Она је за-
служна и за изградњу хидроелектране у Црној 
Трави и она заиста достојно репрезентује наша 
настојања да улажемо и као држава и као поје-

На истом задатку Вера Ристић, проф др Петар Шкундрић и представник Југоистока  
Драгољуб Здравковић, дирерктор Дирекције за управљање      
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динци у обновљиве изворе енергије. Срећан сам 
што се и на овај начин остварује и мој лични сан, 
сан некога ко је енергетици посветио добар део 

свог живота и рада, и пројекат Владе Србије да се започ-
не инвестициони циклус у овој области. Управо ових да-
на отворили смо после читавих 30 година нови објекат , 
брану Првонек, која ће обезбеђивати воду општини Вра-
ње чак и ако три године не буде било дотока, ни кише. 
Пројекат соларне електране овде у Мердару по свом зна-
чају за овај регион нимало не заостаје за тако капиталном 
инвестицијом као што је Првонек. У нашем народу по-
стоји израз „Сунце вас је огрејало“, онда кад вам се дого-
ди нешто лепо у животу. Овом приликом с пуним пра-
вом могу да честитам грађанима општине Куршумлија 
на сунцу које ће радити за њих путем ове електране и по-
духвату који ће покренути и многе друге инвестиције на 
овом подручју, рекао је проф.др Петар Шкундрић, спе-
цијални саветник премијера Владе Србије за енергетику, 
обраћајући се присутнима на свечаности полагања каме-
на темељца соларне електране „Мердаре“.

Полагању камена –темељца присуствовали су, поред 
проф. др Петра Шкундрића, специјалног саветника пре-
мијера Владе републике Србије за енергетику који је пру-
жио велику помоћ у реализацији пројекта соларне елек-
тране за југ Србије, и  др Аца Марковић, председник 
Управног одбора Електропривреде Србије која је дала 
подршку и помогла  израду и реализацију овог пројекта, 

представници института који су радили ревизије и над-
зор пројекта, представници банака, консултантских 
кућа, председница општине Куршумлија Весна Јаковље-
вић са сарадницима, представници ПД Југоисток –Ниш 
који су учествовали у целокупној процедури израде и ре-
ализације пројекта електране и који ће електричну енер-
гију произведену у електрани „Мердаре“ укључити у 
дистрибутивни систем, и бројни гости као и мештани 
Куршимлије, Мердара и села Матарова на чијем ће се 
подручју градити електрана. 

Електропривреда је предузеће које годишње произведе 
36 милијарди kWh електричне енергије,и које захва-
љујући стручним кадровима успева да успешно послује и 
у временима која не погодују другим гранама привреде.
Тамо где има производње, има и прилике за нове инвес-
тиције, и ЕПС као доказано моћан систем зна да цени 
учешће условно речено малих прозвођача чија се улога 
показала незаменљивом, нарочито у условима које смо 
имали протекле зиме. Управо због тога, подржавамо из-
градњу, (а и сами јој приступамо), малих објеката за про-
изводњу електричне енергије, јер у њима лежи велика 
снага, велики потенцијал и велика сигурност у снабде-
вању. Електропривреда Србије тренутно има 24 уговора 
са малим произвођачима електричне енергије (хидрое-
лектране, електране на био-масу и соларне елек-
тране) и сви они имају статус повлашћеног про-
извођача, што само по себи довољно речито го-

др Аца Mарковић поздравља присутне Потврда партнерства , проф. др Петар Шкундрић  
и др Аца Марковић са италијаснким партнером



6

вори о томе колико нам значе управо так-
ви партнери.Ове године од њих смо отку-
пили око 60 милиона kWh електричне 

енергије а сваки новопроизведени киловат је до-
бродошао. Овај објекат у Мердару посебно је зна-
чајан јер се налази на такозваној периферији сис-
тема и гарантоваће стабилно напајање, и аутомат-
ски утицати на смањивање губитака на мрежи, 
истакао је др Аца Марковић, председник Управног 
одбора Електропривреде Србије говорећи о вели-
ком значају соларне електране „Мердаре“ како за 
југоисток земље, тако и за Електропривреду 
Србије. 

Према мерењима која су обавили врхунски  
стручњаци у овој области, управо територије 
општина Врање и Куршумлија имају највећи број 
сунчаних дана у Србији.То је и била пресудна чи-
њеница приликом одабира локације за електрану 
која ће производити десет пута више електричне 
енергије од свих соларних постројења до сада ин-
сталираних на подручју Србије. Радови ће отпоче-
ти 1. маја а италијански инжењери најавили су да 
ће отварање електране уследити за 40 дана од по-
четка радова.

Драгана Трајковић 

Велика захвалности свима  
од Владе Србије и  ЕПС-а до мештана

У име компаније Multienergy Consulting чији сам 
директор и сувласник, користим прилику да захвалим на 
изузетној сарадњи и залагању нашим  италијанским 
партнерима из компаније Gascom,пре свега господину 
Пјерпаолу Урбинатију, директору Gascoma са којим смо 
заједно у овом пројекту и послу,  компанији Металац 
company из Куршумлије која ће бити ангажована на 
изградњи самог објекта, Влади Србије, пре свега 
специјалном саветнику премијера за енергетику. проф. 
др Петру Шкундрићу, стручњацима и пословодству 
Електропривреде Србије, посебно др Аци Марковићу , 
председнику УО ЕПС-а који је такође данас са нама,  који 
су нам изашли у сусрет и подржали све наше активности 
и који ће преузимати и откупљивати електричну енергију 
из наше електране, ПД Југоисток Ниш, које ће директно 
бити заслужно за дистрибуцију нашег производа. 
Посебну захвалност данас одајем и Институту „Михајло 
Пупин“, Институту „Јарослав черни“,као и Институту 
„Никола Тесла“ који су радили ревизије и техничке 
контроле нашег пројекта,као и општини Куршумлија, пре 
свега председници општине Весни Јаковљевић, без чије 
несебичне подршке не бисмо успели да пројекат 
доведемо до тренутка реализације.Овом приликом 
захваљујем и надлежним министраствима Владе 
републике Србије чија нам помоћ и подршка није 
изостала, а посебно захваљујем Министарству 
унутрашњих послова и Министарству одбране који су 
нам изашли у сусрет и сагласили  се са градњом објекта 
који се налази у Копненој  зони безбедности. Такође, 
хвала свима који су учествовали у целокупном процесу 
настанка и реализације пројекта изградње соларне 
електране „Мердаре“ ,  институцијама као што су завод 
за заштиту природе, Србијашуме, UNI- кредит банка, 
хвала и нашим сарадницима из SGS-a, компаније Deloitte , 
али и сваком појединачном мештанину овог краја, јер без 
њихове подршке овај пројекат не би био то што данас 
јесте .хвала  свима онима који су данас овде са нама да 
започнемо оно што смо пажљиво и дуго планирали-, 
рекла је обраћајући се присутнима на свечаности 
полагања камена-темељца за соларну електрану 
„Мердаре“  Вера Ристић, директор компаније Multienergy 
Consulting, најзаслужнија за идеју и реализацију овог 
великог пројекта.

Куршумлија отворила врата

Са великом радошћу и у име свих житеља 
општине Куршумлија поздрављам почетак 
изградње једног оваквог објекта на нашој 
територији, рекла је Весна 
Јаковљевић,председница општине 
Куршумлија.Он је круна добре сарадње 
локалне самоуправе, ПД Југоисток, ЕПС-а, 
инвеститора и надлежних министарстава, и 
значи отварање врата новим улагањима и 
новим радним местима, нагласила је она.

Сигурније снабдевање, мање губитака

Соларна електрана „Мердаре“ веома битно 
ће утицати на сигурност снабдевања 
електричном енергијом на овом подручју и 
знатно допринети смањењу губитака на 
мрежи, сматра Драгољуб здравковић , 
директор Дирекције за управљање у 
привредном друштву Југоисток. Ми смо са 
своје стране учинили све да изађемо у 
сусрет инвеститорима и надамо се да ће их 
убудуће бити више, да ће их охрабрити 
пример соларне електране „Мердаре“.
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„Првонек“ дело домаћих фирми

У близини врања почЕла Са радоМ нова ЕпС-ова Мала ХЕ 

М ала хидроелектрана „Првонек“ на водопривре-
дној акумулацији у близини Врања свечано је 
почела са радом 26. априла 2012. године. Градњу 

ове мале ХЕ, вредну 1,6 милиона евра, „Електропривреда 
Србије“ је финансирала самостално. „Првонек“ има два 
агрегата снаге од 110 и 800 kVA, а годишње ће производи-
ти 2,5 до три милиона kWh, са правом на повлашћену, 
„feed in“ тарифу. Мала ХЕ је изграђена на водопривредној 
акумулацији за снабдевање града Врања, а сама брана 
„Првонек“ кључни је објекат будућег регионалног водо-
привредног система на југу Србије. 

Треба да будемо поносни на то да су целокупан посао 
урадила домаћа предузећа, од пројектовања, израде опре-
ме и изградње објеката, до примопредајних испитивања и 
пуштања у погон - рекао је Драгомир Марковић, генерални 
директор ЕПС-а. - ЕПС је препознао значај обновљивих 
извора и недавно је регистровано наше 12. привредно 
друштво „ЕПС Обновљиви извори“, које ће се бавити том 
облашћу.

Марковић је нагласио да ће ЕПС наредних месеци ра-
дити на пројекту модернизације постојећих и градње но-
вих малих ХЕ, за који је обезбеђено 45 милиона евра кре-
дита од Европске банке за обнову и развој. План је да се у 
првој фази обнови 15 постојећих и сагради седам нових 
малих ХЕ. Генерални директор ЕПС-а је подсетио на друге 
пројекте који користе обновљиве изворе енергије, као што 
су градња ветропарка у Костолцу, почетне снаге 30 
мегавата, соларна електрана на Златибору, а разматрају се 
и модели за коришћење комуналног отпада за производњу 
енергије.

Саветник премијера за енергетику проф. др Петар Шку-
ндрић је на свечаном отварању „Првонека“ истакао да је 

остварена једна од идеја развоја обновљивих извора ене-
ргије, те да је градња ове мале ХЕ један од корака у запо-
четим великим инвестицијама у енергетици. Он је подсе-
тио да је ЕПС један од највећих инвеститора и једна од 
најбољих компанија у Србији, те да је енергетски сектор 
једини забележио раст и није било пада запошљавања у 
време кризе. 

Електрична енергија произведена у „Првонеку“ је си-
мбол светлости која се не гаси, симбол пута Николе Тесле, 
који је започео развој најплеменитијег вида енергије – ре-
као је Шкундрић. 

Градоначелник Врања Мирољуб Стојчић се захвалио 
ЕПС-у, пројектантима и извођачима радова и свима који 
су у најтежим временским приликама радили на томе да 
мала ХЕ „Првонек“ буде завршена. 

Ова мала ХЕ много значи грађанима Врања и желим да 
ЕПС настави да гради мале ХЕ и у другим општинама у 
Србији и да на што бољи начин настави са применом 
искуства стеченог на градњи „Првонека“ – објаснио је 
градоначелник Врања. 

Свечаном отварању мале ХЕ „Првонек“ присуствовали 
су и Душан Мракић, државни секретар Министарства ин-
фраструктуре и енергетике, Дејан Дивац, директор Завода 
за бране и хидротехнику Института „Јарослав Черни“, пр-
едставници пословодства ЕПС-а, „Југоистока“, „Електро-
дистрибуције Врање“, локалних комуналних предузећа и 
представници суботичког „АТБ Севера“, фирме „Металац 
компани“ из Куршумлије, „Андино пауер инжењеринга“ и 
београдске „Хидротехнике –хидроенергетике“. 
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Југоисток успешан у примени 
стандарда квалитета

пд јУгоиСток УСпЕшно прошао контролУ приМЕнЕ Стандарда квалитЕта ISO 9001, ISO 14001  
и OH SaS  18001 за којЕ јЕ добио СЕртификатЕ од  СвЕтСки признатЕ и УглЕднЕ кУћЕ SGS

● Прва контрола примене стандарда и њихове имплементације у интегрисани систем 
менаџмента (ИМС) коју су обавили експерти реномираног SGS –а, показала да ПД Југоисток 
успешно спроводи  стандарде у свим сегментима пословања

П Д Југоисток успешно је прошао прву проверу  
примене стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001 
и OH SAS 18001 и са задовољством констатујем 

да је ова компанија испунила све услове и предузела све 
неопходне мере како би стандарде за које је прошле годи-
не и званично добила сертификате (ISO 9001, ISO 14001 и 
OH SAS  18001 ) имплементирала у одговарајуће сегменте 
пословања, истакао је на завршном састанку  о примени 
стандарда Јован Бабић, главни аудитор тима за проверу 
примене стандарда у ПД Југоисток, испред угледне и све-
тски признате куће SGS која је задужена како за издавање 
сертификата тако и за контролу њихове примене у Југо-
истоку.

Циљеви провере били су пре свега да се потврди да је 
систем менаџмента у сагласности са свим захтевима про-
вераваног стандарда, да се потврди да је организација 
ефективно имплементирала планирани систем менаџме-
нта, као и да ли је систем менаџмента способан за пости-
зање циљева проистеклих из политике квалитета.

Тим проверавача куће SGS наишао је на изузетно доб-
ру сарадњу и транспарентност иако контрола није била 
унапред најављена.Спроведена је процесно базирана 
провера, фокусирана пре свега на значајне аспекте , ри-
зике и циљеве који су захтевани према стандарду. Методе 
провере били су интервјуи, запажања актив-
ности и преглед документације и записа. Тим је 
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на основу опсежне  контроле закључио да је сис-
тем менаџмента у складу са захтевима стандарда 
и да показује способност система да систематич-

но постиже одговарајуће циљеве у оквиру подручја при-
мене усвојених стандарда.

Веома сам задовољан оваквом оценом наших настојања 
да систем квалитета доследно уградимо у све сегменте 
нашег пословања и захваљујем свима који су томе допри-
нели.Ми данас у овој области сигурно не бисмо били ту 
где јесмо да није било стручне подршке куће SGS, као и 
помоћи наших консултаната из компаније CIM Group. 
Исто тако, међутим запослени у свим огранцима и самом 
Југоистоку најзаслужнији су за то што смо све захтеве ко-
је су испред нас поставили како експерти из SGS-а, тако и 
наши консултанти из компаније CIM Group испунили на 
време и квалитетно, истакао је на завршном састанку у 
Југоистоку Драган Милентијевић, вд директора ПД 
Југоисток, који је пре ступања на ту функцију био руко-
водилац Центра за квалитет и учествовао у пројекту 
стандардизације од његовог настанка. Пред нама је пери-
од пун још већих изазова, јер једно је добра воља и посве-
ћеност стандардизацији у области квалитета када сам 
процес започиње, али је друга етапа заправо далеко тежа, 
јер треба извести пројекат до краја, до најситнијих фине-
са и тако доказати да је крајњи циљ и реалан и достижан 
– постизање изврсности, рада без грешке, као највишег 
степена квалитета у пословању једне тако комплексне 
компаније као што је ПД Југоисток, додао је он.

Општи утисак , како су изнели аудитори, јесте да је Ју-
гоисток постигао значајно унапређење у изгледу и одр-
жавању локација. Политика ИМС –а (интегрисаног сис-
тема менаџмента је добро дефинисана ,као и општи циље-
ви, што представља основу за даља неопходна унапређења 

управљања документацијом у електронској форми,а ру-
ководство је показало опредељеност за доследну приме-
ну стандарда квалитета у свим областима и сегментима 
пословања.

Запажене минорне неусаглашености не утичу на општу 
оцену и резултат контроле јер су корекције обављане на 
лицу места, а компанија као што је Југоисток , по речима 
господина Бабића, јединствена је и по врсти делатности 
и по структури тако да је примена стандарда у њеним си-
стемима на изузетно високом нивоу.

Кроз процес провере, систем менаџмента показао је 
потпуну усаглашеност са захтевима провераваног стан-
дарда, процес преиспитивања од стране руководства по-
казао је способност да обезбеди сталну погодност, адек-
ватност и ефективност система менаџмента,а програм 
интерне провере је у потпуности примењен. Документа-
ција система менаџмента показала је такође усаглаше-
ност са захтевима провераваног стандарда.

Завршном састанку су присуствовали Јован Бабић ис-
пред SGS компаније, (главни аудитор са сарадницима), 
испред консултантске куће CIM Group Предраг Стојиљко-
вић,као и представници свих огранака Југоистока који су 
и директни реализатори свих задатака које је увођење 
стандарда квалитета ставило пред читав Југоисток.

 Током наредне  контроле, биће праћено даље усаврша-
вање система .

Д.Трајковић

Предности стандардизације,

Стандард ISO 9001 се односи на квалитет ИМС-а, стандард ISO 14001 обухвата стандарде у оквиру заштите 
животне средине, и OH SAS 18001 се директно тиче квалитета у области здравља и безбедности  радника и то 
су стандарди за које је ПД Југоисток сертификован крајем 2010. године,а сертификати су представницима 
компаније званично уручени 6.маја 2011. године.

Одбор за ИМС у Југоистоку састаје се најмање једном  месечно, преиспитује и редефинише циљеве квалитета 
у свим поменутим областима обухваћеним стандардизацијом, и стално их побољшава и оптимизује. 
Представници SGS –а посебно су похвалили рад овог Одбора на чијем се челу налази Синиша Стојановић, 
шеф Слубе за ИМС у ПД Југоисток.
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Постављени приоритети  
у пословању

заМЕник гЕнЕралног дирЕктора ЕпС-а зоран МанаСијЕвић У поСЕти Ед “јУгоиСток” ниш

Основни циљ посете заменика генералног директора ЕПС-а за технички систем Зорана 
Манасијевића средином марта Привредном друштву “Југоисток” Ниш је изналажење начина за 
постизање што бољих резултата у свим сегментима пословања “Југоистока”.

Н а састанку пословодства ЕД “Југоисток” Ниш, 
в.д. директора Драгана Милентијевића, директо-
ра свих Дирекција у “Југоистоку” и руководила-

ца Центара са директором Манасијевићем закључено је 
да је, пре свега, потребно смањити губитке електричне 
енергије, који нажалост, у прва три месеца ове године 
имају тренд благог повећања, поготово у фебруару због 
познате проблематике, повећане потрошње услед веома 
ниских температура. Како је истакао в.д. директора “Ју-
гоистока”, Драган Милентијевић, први наредни корак је 
најозбиљнија припрема тендера за набавку бројила, из-
мештање мерних места, спровођење четврте фазе Акци-
оног плана за смањење губитака, како би губици били за-
уздани и доведени у тренд смањења.

Директори свих Дирекција у “Југоистоку” навели су, 
поред досадашњих резултата у раду, планове за наредни 
период. Без озбиљних инвестиција немогуће је смањити 
губитке, а инвестиције за ову годину су, према речима 
Братислава Николића, директора Дирекције за инвести-
ције и планирање у “Југоистоку”, реконструкција ТС 
“Ниш 13”, по инсталисаним капацитетима и протоку 
енергије најзначајнији објекат у Југоистоку, ТС “Соко 
Бања” која би трајно требало да реши проблеме у на-
пајању овог значајног туристичког центра, ТС “Ниш 15 - 
Дољевац” за боље напајање приморавских села, ТС “Ратко 
Павловић” за напајање централног градског језгра Ниша, 
ТС “Ниш 10”, ТС “Лесковац 4”, ТС “Ниш 5”, ТС “Ниш 8” и 

ТС “Рупе” која је намењена за напајање дела Алексиначких 
рудника.

Директор Дирекције за трговину у “Југоистоку” Ивана 
Ђенић навела је да је “Југоисток” остварио добру наплату 
у прошлој години, 95,41 проценат фактуре, и да је у пла-
ну да се све оно што се показало као добро по резултати-
ма задржи и да се уоче недостаци и нађу решења за њих. 
Око 70 одсто купаца редовно измирује своје обавезе, а ог-
роман баласт чине они купци који дугују веома много, 
истакла је Ђенић. -Имамо дефинисане циљне групе пре-
ма којима ће се првенствено усмерити активности на 
наплати, и план је да се повећа притисак на дужнике код 
којих је реално могуће наплатити заостала дуговања. 
Један од проблема код домаћинстава са великим дугом, а 
њих је 6,8 одсто од укупног броја домаћинстава и носе 74 
одсто дуга, је што су на исти прикључни вод повезани са 
купцима који редовно измирују своје обавезе, те је по-
требно раздвојити прикључке, што изискује одређена 
улагања, рекла је Ђенић.

Заменик генералног директора ЕПС-а Зоран Манаси-
јевић рекао је да ће се напредак у пословању остварити, 
пре свега, у изналажењу начина за благовремену припре-
му документације за инвестициона улагања и кроз што 
бољу органозованост у раду.

С. Манчић
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ЕНЕРГИЈА ЈУГОИСТОКА 
 ЕНЕРГИЈА РЕГИОНА

јУгоиСток прЕдСтавио план инвЕСтиција за 2012.годинУ  
У рЕгионалној приврЕдној коМори У нишУ

● Улагања у електроенергетске објекте,њихово одржавање и у електроенергетску 
инфраструктуру представљају  предуслов даљег развоја привреде у региону

●Традиционално добра сарадња са привредницима биће настављена и ове године

●Више нових постројења, боља комуникација са купцима, поуздано снабдевање, редовна 
наплата, безбедност на раду и очување животне средине   су само неки од циљева Југоистока  

П Д ЕД Југоисток Ниш ће својим инвестицијама у 
електроенергетске објекте и инфрастуктуру  уло-
жити у развој читавог региона југоисточне Срби-

је јер су то улагања која чине основу за ефикасно функци-
онисање привреде овог дела Србије. Оне су уједно и гара-
нција квалитета и стабилности у снабдевању електрич-
ном енергијом овог подручја, што ће допринети да и дру-
ги инвеститори у значајнијем проценту и уз далеко већу 
сигурност улажу у регион, речено је на заједничкој сед-
ници Одбора удружења за енергетику, металску и елект-
роиндустрију и Одбора удружења за хемијску, фармаце-
утску, гумарску индустрију и руднике и индустрију не-
метала одржаној 25.априла у Регионалној привредној ко-
мори у Нишу. 

На седници је представљен годишњи план инвестици-
ја ПД ЕД Југоисток  за 2012. годину, а председник РПК из 
Ниша Александар Митић посебно је истакао значајно 
место које Југоистоку с правом припада у привредном 
миљеу читавог региона, па и шире, посебно кад је у пита-
њу такав инвестициони квалитет који Југоисток гаран-
тује и поседује.

-Представљајући наше 
инвестиције у овој години 
желим да изразим задово-
љство досадашњом сара-
дњом са привредницима 
из региона, а ова презента-
ција ће помоћи да и они  
искажу своје потребе у ел-
ектроенергетској области 
и да та сарадња буде још 
садржајнија у наредном 
периоду, рекао је поздрав-
љајући привреднике и уч-
еснике  седнице Драган 
Милентијевић, вд дирек-
тора ПД ЕД Југоисток из 
Ниша.

План инвестиција које предстоје Југоистоку у текућој 
години представио је  окупљеним привредницима и ме-
дијима Братислав Николић, директор Дирекције за пла-
нирање и инвестиције ПД ЕД Југоисток.

Нагласивши да ПД Југоисток са својих  шест огранака  
- (Ниш, Врање, Лесковац, Прокупље, Зајечар и Пирот ) и 
седиштем у Нишу обухвата територију од 22 029 km2, 
„покрива“ 41 општину,1723 насељена места, седам округа 
и 586 600 купаца, Николић је учеснике скупа упознао са 
досадашњим инвестицијама и резултатима који су пос-
тигнути захваљујући константном улагању у нове објек-
те и одржавање постојећих. Уз респектибилан однос пре-
ма купцима из привреде као и онима из категорије дома-
ћинстава, уз квалитетну сарадњу и обострано разуме-
вање, нове инвестиције Југоистока ће, као  и до сада, омо-
гућити повољнију климу за инвеститоре који ће тек доћи 
на ово подручје, али и бити од велике користи привред-
ницима који већ послују у југоисточној Србији јер ће 
имати сигурну и поуздану електроенергетску 
инфраструктуру.
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Посебно су важне инвестиције које се односе 
на увођење даљинског управљања у електроене-
ргетске објекте, и до сада је у СДУ уведено 74 ТС 

110/X и 35/10 кV.

У Управној згради Југоистока формиран је  центар у 
коме је инсталиран SCADA систем који омогућава пра-
ћење свих даљински управљивих ТД на територији при-
вредног друштва. У претходних 10 година улагано је у ау-
томатизацију SN мреже, која омогућава бржу локализа-
цију кварова, смањење времена трајања прекида у снаб-
девању и трошкове санирања квара,

Последњих година ПД ЕД Југоисток посебно ради на 
уградњи бројила са даљинским очитавањем и увођењем 
у AMR систем за управљање потрошњом, прикупљање, 
чување и обраду података из концентратора и бројила.

У периоду од 2005 -2011. године из кредита Светске ба-
нке изграђене су три капиталне трафостанице са инста-
лисаним снагама од pp 63 MVA. У огранку Ниш изграђе-
на је ТС 110/10 kV Ниш 8, што је инвестиција вредна 
2.640.000 евра. У огранку Врање је инвестирано у ТС 
110/35/10 kV  Врање 2, вредну 2.920.000 евра. У Електро-
тимоку из Зајечара инвестирано је 1.250.000 евра у из-
градњу ТС 110/35 kV Мосна . Захваљујући донацијама ау-
томатизовано је и уведено у систем даљинског упра-
вљања шест ТС 35/10 kV у ужем градском јегру Ниша, Пи-
рота, Бора и Мајданпека. Поред капиталних инвестици-
ја, радило се и на мање обимним, али не и мање значај-
ним објектима и изградњи мреже за сигурно и поуздано 
напајање у свим временским условима.

Д.Трајковић

Циљеви инвестиционе политике

Циљеви инвестиционе политике у наредном периоду су изградња нових постројења у дистрибутивној мрежи, 
смањење губитака у дистрибуцији електричне енергије, повећање поузданости у снабдевању, повећање 
степена наплате, повећање задовољства корисника и смањење броја рекламација, развој телекомуникационие 
инфраструктуре,обнављање и иновирање мерне инфраструктуре, обнављање и унапређивање постојећих 
капацитета, унапређење мера заштите животне средине у складу са националном и регулативом ЕУ, као и 
смањење броја повреда на раду.

У наредном периоду Југоистоку предстоји реализација 
неколико капиталних пројеката од стратешког 
значаја,планираних Студијом развоја дистрибутивне 
мреже. То су ТС 110/35/10 kV Соко Бања, која ће трајно 
решити проблем у напајању овог туристичког центра.
Вредност ове инвестиције процењена је на око 
1.730.000 евра. Ту је и предстојећа изградња ТС 110/10 
kV Ратко Павловић, која треба да реши проблем у 
напајању централног градског језгра Ниша, а вредност 
ове инвестиције процењена је на 2.700.000 евра.
Изградња ТС 110/35/10 kV Дољевац трајно ће решити 
проблем напајања приморавских села и планиране 
индустријске зоне Дољевац и у овај објекат биће 
уложено 2.815.000 евра.

Потребно је повећати  капацитет у трансформацији 
110/35 kV на територији огранка  Пирот ,па би изградња 
ТС 110/35/10 kV Бела Паланка  омогућила растерећење 
трансформатора у ТС 110/35 kV Пирот 1 и Пирот 2.због 
будуће електрификације железнице између Ниша и 
Димитровграда планирају се и одговарајући објекти 
који ће одговорити овим потребама.

У 2012. години за изградњу и реконструкцију планирано 
је 97 милиона динара. Приоритет ће имати пројекти ТС 
110/35/10 kV Соко Бања, где је обезбеђивање 
документације у завршној фази,и предвиђено је 
расписивање тендера за извођење грађевинских 
радова. У ТС 110/10 kV Ниш 10, већ постоји један 
трансформатор 31,5 MVA, а прошле године је спроведен 
поступак набавке другог ЕТ. Ова ТС је веома важна за 
индустријску зону града коју снабдева, па ће се јавити 

потреба за још већим капацитетима, а до тада ће бити 
активиран још један трансформатор.

У ТС 110/10 kV Лесковац 4 предвиђена је замена 
примарне раставне и расклопне опреме, јер се ради о 
објекту који напаја половину конзумног подручја града 
Лесковца и веома је важно и од пресудног значаја да 
опрема буде исправна и квалитетна.

У ТС 110/10 kV Ниш 5 планирана је инвестиција у опрему 
два далеководна поља 110 kV и тиме ће се створити 
услови за изградњу 110 kV прстена, што ће трајно 
решити проблем напајања Нишке Бање и околине.

ТС 110/10 kV Ниш 8 је инвстиција која подразумева 
наставак формирања 10 kV извода из ТС према граду и 
индустријској зони Доње Међурово.

за изградњу и реконструкцију ЕЕп 35 kV планирано је 
144 милиона динара.

за изградњу и реконструкцију ЕЕО 10 и 0,4 kV 
планирано је 170 милиона динара. за реконструкцију 
МхЕ - заптивања хоризонталних затварача у хЕ Сићево 
планирано је 7,5 милиона динара.Планира се и 
изградња приступног пута до хЕ Јелашница, као и 
улагање у израду документације и изградњу нових 
обновљивих извора енергије уз учешће других 
партнера.

ПД ЕД Југоисток улагаће, као и до сада, у развој 
информационо –комуникационе технологије, као и у 
неоходна савремена  возила и опрему за рад на терену 
у свим условима.

Капитални објекти на корист грађанима и привреди
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Нови сајт за ново доба

приврЕдно дрУштво јУгоиСток  покрЕнУло нови Сајт  и тиМЕ Учинило  
вЕлики иСкорак У МодЕрнизацији поСловања и коМУникацији Са кУпциМа и партнЕриМа

● Нови сајт ПД Југоисток, на 
адресама www.jugoistok.com  
и www.jugoistok.rs активиран 
је 25.марта 2012.године и 
представља ново поглавље у 
пословању Југоистока

● Купцима уз регистрацију налога, 
рачуни за електричну енергију  
убудуће као на длану, уз детаљна 
појашњења сваке ставке 

● Следећи  примере савремених 
компанија и трендова, Југоисток 
је омогућио праћење актуелности 
са свог сајта и на социјалним 
мрежама, као што су Linkedln и 
Twitter

К рајем марта, тачније 25. марта 2012.године, ПД Ју-
гоисток је активирао нови сајт, који му практично 
пружа потпуно нови визуелни идентитет профе-

сионалне , савремене и одговорне компаније и са којим 
практично почиње ново поглавље у пословању овог при-
вредног друштва.

На адресама www.jugoistok.com и www.jugoistok.rs куп-
ци и партнери Југоистока имаће увид у огроман број ин-
формација које ће им знатно олакшати све послове веза-
не за делатности којима се Југоисток бави. До свих садрж-
аја стиже се веома једноставно, јер су чак три навигацио-
на менија доступна посетиоцима сајта, који се може пра-
тити по избору, на ћирилици или латиници.

Посетиоцима сајта, који ће бити ажуриран са лица мес-
та свакодневно, дакле директно из свих огранака, и на 
чијој је корисничкој подршци ангажовано око 50 запо-
слених ради што веће ефикасности, обраде података и 
помоћи корисницима, између осталог доступни су сле-
дећи садржаји :

упутства за купце и произвођаче о прикључењу • 
објеката и свим променама везаним за прикључак. 

информације купцима на који начин могу плаћати • 
рачуне (списак свих шалтера са адресама, бројевима 
телефона и радним временом, списак банака са 
којима ПД сарађује), 

информације о свим попустима на једном месту, • 
промени доставне адресе, калкулатор потрошње,

детаљна упутства о рекламацијама, начину подно-• 
шења рекламација као и местима, бројевима телефо-
на или е-маил адресама на које се рекламације могу 
поднети,

сви законски и подзаконски акти из делокруга рада • 
привредног друштва  се могу преузети са сајта,

сви бројеви листа „Југоисток“ се могу прелистати • 
или преузети,

политика и циљеви ИМС, као и годишњи извештаји • 
су такође доступни

Нарочито сам поносан на детаљно објашњење свих ел-
емената рачуна за електричну енергију. У питању је гра-
фички приказ сва три типа рачуна (домаћинства, правна 
лица у широкој потрошњи и купци са мерењем снаге) са 
обележеним елементима и прецизним објашњењима сва-
ког елемента. 

Према мојим сазнањима, ово је први приказ овакве вр-
сте у Електропривреди Србије. 

Целокупан садржај на страницама сајта је обрадила и 
припремила колегиница Бојана Недељковић, и захваљу-
јући њеном залагању и ентузијазму сајт има овако моћан 
информативни аспект, истиче Братислав Џомбић, шеф 
Службе за планирање и набавку електричне енергије, 
Дирекције за трговину електричном енергијом ПД Југои-
сток, који је и председник Комисије за израду но-
вог сајта. Велику захвалност  Југоисток дугује 
Милораду Дрчи, уреднику фотографије листа 



14

„kWh“. Како смо имали проблема са ауторским правима 
над фотографијама које смо имали у бази, господин Дрча, 
нам је, на мој захтев, великодушно уступио део своје базе 
фотографија. Неке од ових фотографија се налазе на гла-
вној страни сајта, додао је он.

Југоисток је омогућио праћење актуелности са свог са-
јта и на социјалним мрежама, као што су Linkedln и 
Twitter, што је такође велики корак напред на путу ка што 
бољем односу са купцима и партнерима , а у вези са пра-
ћењем захтева савременог пословања.

Купци из категорије дома-
ћинства ће са једним регис-
трованим налогом моћи да 
виде рачуне за сва мерна ме-
ста за која имају Уговор, јер 
ће систем формирати списак 
мерних места купца на осно-
ву поклапања ЈМБГ у бази 
купаца. 

Кроз регистровање купа-
ца путем налога за коришће-
ње сајта остварена је повећа-
на заштита тајности подата-
ка. Такође, на овај начин до-
датно стимулишемо купце 
да потписују Уговоре о про-
даји електричне енергије и 
благовремено пријављују пр-

омену власништва над објектима, што ће имати позити-
ван утицај на тачност података у бази купаца, што је даље 
предуслов за наплату електричне енергије, наглашава 
Братислав Џомбић.

Нови сајт биће од велике помоћи и купцима, и парне-
рима, али и запосленима, као и медијима који ће кроз ње-
гове садржаје моћи да стекну праву слику о компанији 
која има за циљ одговорно и транспарентно пословање.

Д.Трајковић

Мој рачун

Увођење концепта регистровања купаца на сајт је једна од новина на сајту. Наиме, 
купци, физичка и правна лица који имају закључен Уговор о продаји електричне 
енергије, моћи ће, након подношења захтева надлежној дистрибуцији, да добију 
налог на сајту. Пријављивањем уз помоћ корисничког имена и лозинке 
регистровани купци ће приступати персонализованим садржајима, првенствено 
приказу свог рачуна за електричну енергију и подешавању начина за 
обавештавање. Рачун на сајту изгледа идентично као и онај одштампани, тако да 
неће бити забуне код купаца око распореда елемената рачуна. Битно је и да ће 
рачун бити доступан на сајту у тренутку кад буде послата информација Пошти за 
штампу, односно након свих провера, чиме се потврђује идентичност са правим 
рачуном, каже Братислав Џомбић.

ОБУКА зА ТИМ КОРИСНИчКЕ ПОДРШКЕ

Крајем марта је у ПД Југоисток организована и обука запослених из свих огранака  ( Ниш, Прокупље, Пирот, 
Лесковац, Врање и зајечар) , пре свега из служби за односе са купцима, који ће бити део тима корисничке 
подршке на новој интернет презентацији  ПД Југоисток.

запослени су детаљно упознати са новинама у вези сајта, демонстрирано им је отварање корисничког 
рачуна, упознати су са применом Упутства за регистровање корисника интерет презентације и појашњено  
све оно што је неопходно применити приликом свакодневног ажурирања базе купаца.
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Информације  
из прве руке

У пд јУгоиСток одржана обУка за тиМ  
кориСничкЕ подршкЕ  нOвЕ интЕрнЕт  
прЕзЕнтацијЕ јУгоиСтока

У ПД Југоисток је крајем марта одржана зајед-
ничка обука за запослене из свих огранака при-
вредног друштва који ће се директно бавити 

уређивањем сајта, обрадом података и обезбеђивањем 
корисничке подршке корисницима нове интернет пре-
зентације ПД Југоисток.

Они су на лицу места добили неопходно практично 
знање и савладали вештине које су неопходне да би сајт 
био свакодневно ажуриран, кориснички налози отва-
рани без застоја, а посетиоци сајта у сваком тренутку 
имали праву информацију из прве руке.

За разлику од већине сајтова, на нашем сајту ће дире-
ктно бити ангажовано око 50 запослених. То су људи 
који ће уређивати сајт, обрађивати теме из делокруга 
рада својих организационих целина, извештавати о ст-
ању мреже и планираним радовима и бити корисничка 
подршка за купце који се региструју на сајт. Садржина 
сајта ће, дакле, бити скуп информација, које ће уностити 
најбоље упознати запослени. На овај начин се повећава 
квалитет информација на сајту, али и прати одговорност 
за информисање купаца, истиче Братислав Џомбић, 
шеф Службе за планирање и набавку електричне ене-
ргије (Дирекција за трговину електричном енергијом у 
ПД Југоисток) који је припремио и организовао процес 
обуке за запослене који ће радити на сајту Југоистока и 
који је уједно и председник Комисије задужене за ње-
гову израду.

Најважнију улогу у раду новог сајта, директно и пос-
редно, ће имати запослени у службама за односе са куп-
цима. Њихов задатак ће бити да информишу купце, об-
рађују захтеве за регистровање на сајт, отварају налоге 
и ажурирају базу купаца користећи информације до 
којих дођу на овај начин. Ови запослени поседују вели-
ко знање и искуство, тако да сам сигуран да ће са успе-
хом одговорити овом изазову, додао је он.

Иначе, први кориснички налог је добила директор 
Дирекције за трговину електричном енергијом Ивана 
Ђенић, која је, убрзо након активирања сајта, успешно 
прошла цео поступак регистровања корисника сајта у 
огранку Ниш.

Д.Трајковић

пд “јУгоиСток-ниш” обЕлЕжио СлавУ  
СвЕти гЕоргијЕ

“Ђурђевдан” као 
подсетник за 
прошле и будуће 
успехе
Запослени у Привредном друштву за 

дистрибуцију електричне енергије “Југоисток-
Ниш” прославили су крсну славу свог 
заштитника Светог Георгија. Обред резања 
славског колача извео је протојереј ставрофор 
Радован Петровић у присуству директора ПД 
“Југоисток” Драгана Милентијевића са својим 
сарадницима и уваженим гостима. Домаћин 
славе и колачар ове године био је директор 
огранка ЕД “Прокупље” Иван Гашић а идуће 
године улога домаћина прелази на директора 
огранка ЕД”Лесковац”.

Директор Електродистрибуције “Прокупље” 
Иван Гашић пожелео је присутнима што више 
успеха у даљем раду, као и добро здравље 
њиховим породицама. Свештеник Радован је 
одржао и поучно слово овом пригодом о 
значају личности и дела Светог Георгија и 
изразио је своје задовољство што се у оквиру 
привредног друштва улога колачара предаје из 
огранка у огранак.

О.П.М
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НеовлашћеНа као и повећаНа потрошња 
и изузетНо оштра зима  узеле даНак

Крађа и мраз кумовали губицима

рЕализација акционог плана за СМањивањЕ гУбитака ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ У 2012. години  
(пЕриод јанУар-Март) У пд јУгоиСток ниш

-Комерцијалне губитке у износу од 60 % проузрокује крађа електричне енергије

-У марту губици били најнижи у протеклом четворогодишњем пероду

-Неопходно појачати активности на замени четвороцифрених бројила у свим огранцима 

- Кумулативни губици у периоду јануар-март испод прошлогодишњих

Г убици на нивоу ПД Југоисток Ниш у кумулатив-
ном износу у првом кварталу (јануар-март) 2012. 
године износе 25.95 % .Од тога, 9.05% чине технич-

ки, а 16,90 % такозвани нетехнички губици.То значи да је 
од укупно набављених 1.529.651 MWh, испоручено, тј пр-
одато 1.132.752 MWh, и да износ губитака од 25,95% у 
процентима, у MWh износи 396 899.

За просечну вредност киловат-часа електричне енерги-
је од 5.5 дин/kWh без ПДВ-а, нетехнички губици проу-
зрокују финансијски губитак у периоду I-III 2012. год. од 
1. 421 милиона динара или 13,41 милиона евра.

Под претпоставком да у укупним комерцијалним губи-
цима крађа електричне енергије учествује са 60%, грешке 
на мерним уређајима 30% и остало са 10%, може се рећи 
да због неовлашћеног коришћења електричне енергије 
финансијски губитак ПД “Југоисток” Ниш у периоду I-III 
2012. год. износи 852 милиона динара или 8,04 милиона 
евра.

Због тога је неопоходно доследно спроводити Акциони 
план за смањивање губитака, повећати контроле, редов-
но очитавати бројила и извршити замену бројила у што 
већем обиму. Такође, треба измештати мерна места где 
год је то неопходно, како би се спречила крађа електри-
чне енергије као главни узрок комерцијалних губитака 
на нивоу целог Привредног друштва Југоисток. 

Контрола мерних места

Број контролисаних купаца у јануару је на нивоу Југои-
стока износио 7910, у фебруару је због временских (не)
прилика тај број био нешто мањи и износио 7210, док је у 
марту забележен пораст броја контрола на 9964, што је 
више у односу на исти период прошле године. Током 2011.
године, поређења ради, већи број контрола забележен је 
само у фебруару, што је последица повољнијих времен-
ских услова у односу на текућу годину.

ПД Југоисток је Годишњи план контрола током прва 
три месеца 2012.године остварило са  21,33% са 25084 оба-
вљене контроле у овом периоду у односу на 117.605 пла-
нираних у овој години. Од тога је ЕД Лесковац обавила 
8557 од планираних 18717 за 2012. годину, што значи да је 
ова ЕД у првом кварталу реализовала  45.72% планира-
ног задатка кад је реч о контролама. ЕД Ниш је од плани-
раних 47767 контрола на годишњем нивоу, за прва три 
месеца извршила 6461 контролу, што је 13,53%. Електро-
тимок Зајечар је од јануара до марта обавио 3558 од, за 
читаву годину испланираних, 14414 контрола, што је 
24,68% обављених контрола у прва три месеца. ЕД Проку-
пље је годишњи план од 10108 контрола од јануара до ма-
рта реализовала са 3220 контрола, што значи да је укупни 
план у првом кварталу ове године остварен са 31,86% .ЕД 
Врање је од 19792 контроле које су планиране у овој годи-
ни , успело да у прва три месеца обави  2009 контрола, 
што је 10,15% реализације до сада. ЕД Пирот је од 6807 
контрола које треба обавити до краја године реализовала 
са 18,79 % или-1279 контрола забележено је у прва три ме-
сеца текуће године.

Када је реч о резултатима контроле, тј броју откриве-
них случајева крађе електричне енергије путем контола, 
у јануару их је откривено 86, што је више него прошле го-
дине у истом периоду, и на нивоу од 2010. године, а знача-
јни је помак у односу на 2009. годину. У фебруару се тај 
број попео на 93 откривена случаја крађе, док је у марту 
он достигао 122 откривена случаја неовлашћене потро-
шње. 

Највише неовлашћене потрошње, по резултатима кон-
троле, откривено је у марту у ЕД Ниш, 53 случаја.

На нивоу ПД Југоисток, укупан број откривених случа-
јева неовлашћене потрошње електричне енергије у пери-
оду јануар-март 2012. године је 301. Од тога, у ЕД Лесковац 
било је 105, у ЕД Ниш 101, у ЕД Прокупље 32, у ЕД Врање 
29, у Електротимоку Зајечар 24, и у ЕД Пирот 
традиционално је најмање покушаја неовлашће-
не потрошње, свега 10. 



број 36 17

Однос неовлашћена потрошња–контрола у 
процентима за период од јануара до марта 2012. 
године износи 1,18%.

Замена бројила 

Према резултатима и показатељима Извештаја Центра 
за смањивање губитака електричне енергије ПД Југои-
сток-Ниш, а у складу са Акционим планом за смањивање 
губитака који је усвојен на нивоу ЕПС-а, потребно је ин-
тензивирати активности на замени четвороцифрених 
бројила у свим огранцима Привредног друштва. 
Препоручени критеријум за приоритeтнију замену броји-
ла код потрошача је:

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

 - већи број неуспешног очитавања бројила

На нивоу ПД Југоисток је током 2012. године планира-
на замена укупно 62 350 бројила. У првом кварталу, да-
кле, од јануара до марта, замењено је  7812 бројила, што 
значи да је за три месеца овај задатак реализован са 
12,53%.

Огранак Електротимок Зајечар је годишњи план од 
10740 бројила за замену реализовао у прва три месеца са 
2461 замењеним бројилом, што значи да реализација пла-
на до марта месеца износи 22,91%. Огранак ЕД Ниш је од 
планираних 18922, заменио 1130 бројила у првом кварта-
лу, што за прва три месеца ове године износи реализа-
цију плана од 5,97%. Огранак ЕД Пирот је од 5126, заме-
нио од јануара до марта 946 бројила, што значи да је план 
реализован са 18,45%. Огранак ЕД Прокупље је од плани-
раних 6990, за прва три месеца заменио 1262 бројила, па 
је реализација овог плана у огранку Прокупље 18,05%. 
Огранак ЕД Лесковац је од планираних  10 467 за целу го-
дину, од јануара до марта заменио 1202 бројила, па је реа-
лизација извршена у износу од 11,48% у првом кварталу. 
Огранак ЕД Врање је од планираних 10105 бројила за пр-
ва три месеца заменио 811 бројила, па је план у првом кв-
арталу реализован са 8,03%.

Највише бројила  на нивоу ПД Југоисток замењено је у 
марту, укупно 4214, што је бољи резултат него прошле, 
2011. године, када је замењено испод 3000 бројила, док су 
резултати замене у јануару и фебруару такође премаши-
ли прошлогодишње из истог периода. 

Очитавање бројила 

Проценат неочитаних потрошача на нивоу ПД Југои-
сток у марту месецу износио је 6,39%, у фебруару је био 
нешто већи, а у јануару је био приближан мартовском ни-
воу неочитаности. Најмањи ниво (проценат) неочитаних 
бројила има ЕД Пирот, у јануару испод 2%, у фебруару и 
марту 4,37%, што је резултат најближи жељеном процен-
ту неочитаности од 3%. Електротимок Зајечар има у мар-

ту проценат неочитаности од 6,79 %, нешто више у феб-
руару, а нешто мање у јануару. ЕД Ниш у марту бележи 
проценат неочитаности од 6,88%. Тај ниво је сличан у ја-
нуару а нешто већи у фебруару. ЕД Прокупље има најви-
ши степен неочитаности у фебруару, око 13 %, док у мар-
ту тај проценат износи 6,34% и приближан је просечним 
вредностима. У јануару су резултати били бољи и крета-
ли су се око 5% неочитаности. ЕД Лесковац бележи 5,16% 
неочитаних бројила на својој територији у марту , у феб-
руару је тај ниво био већи од 7%, док у јануару он износи 
6%. ЕД Врање јe у марту успела да смањи проценат неочи-
таности из јануара и фебруара који је био већи од 8,5 %, 
да би у марту ниво неочитаности стао на 7,71%.

Потрошача са потрошњом 0 kWh у марту је на нивоу 
ПД Југоисток било 13,16%, нешто више их је забележено 
током јануара и фебруара. Најмање их је у ЕД Ниш, 6,19%, 
са врло благим осцилацијама у јануару и фебруару. Еле-
ктротимок Зајечар бележи у марту 15,27% потрошача са 
потрошњом од 0 kWh, са нешто већим процентом током 
јануара и фебруара. У ЕД Пирот забележено је у марту 
17,41% потрошача са такозваном нултом потрошњом, док 
је тај проценат у јануару прешао број 20, док се у фебру-
ару спустио нешто ниже. ЕД Прокупље је у марту имала 
забележени ниво потрошача са нултом потрошњом од 
18,39%, док је у јануару и фебруару тај проценат прелазио 
20%. У ЕД Врање највећи број „нултих потрошача“ евиде-
нтиран је у марту, 18,88%, а у фебруару их је било мање 
него у јануару.

Сервисирање 
и баждарење 
бројила и уклопних 
часовника 

У првом кварталу 2012. 
године на нивоу ПД Југо-
исток укупно је сервиси-
рано и баждарено 5184 
бројила. На подручју ЕД 
Врање баждарено је 255, 
на подручју ЕД Лесковац 
610, на подручју ЕД Ниш 
1766, а на подручју ЕД 
Електротимок Зајечар 
2553 бројила.

Када су у питању уклоп-
ни часовници, на терито-
рији ПД Југоисток серви-
сирано је и баждарено 1226 
часовника, највише на под-
ручју ЕД Лесковац , 646, у 
ЕД Ниш 466, а у ЕД Електро-
тимок Зајечар 95 уклопних 
часовника.
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Контрола и уградња 
кондензаторских батерија

Сви огранци ПД Југоисток су у периоду од јануара до 
марта вршили контроле исправности уграђених конден-
заторских батерија. Једино је огранак Електротимок За-
јечар  обављао  уградњу нових кондензаторских батерија. 
У наредном периоду, каже се у Извештају Центра за сма-
њивање губитака, и остали огранци морају да се укључе у 
ове активности. Препорука је да се што више кондензато-
рских батерија угради у трансформаторским станицама 
где је фактор снаге индуктивног карактера и константно 
мањи од 0.95.

Контролисане су 33 ТС, са 67 кондензаторских батери-
ја, и нађено је 14 неисправних.

Губици 

ПД Југоисток 

Процентуалне месечне вредности губнтака на нивоу 
Привредног друштва Југоисток Ниш у периоду јануар- 
март 2012.године, једино су у фебруару биле више од про-
шлогодишњег нивоа губитака  у том месецу. У фебруару 
је вредност губитака достигла 27,86%, у односу на прошло-
годишњих 25,10%. У јануару ове године је вредност губи-
така од 28,14% била нижа од вредности забележене у ис-
том месецу 2011. године која је износила 29,53%. У марту 
је месечна процентуална вредност губитака пала на 
21,20%, што је знатан пад у односу на прошлогодишњих 
25,88%, а била је нижа и од вредности евидентиране у ис-
том месецу 2010.године. Месечне вредности губитака у 
процентима у односу на минималне, просечне и макси-
малне вредности остварене у протеклом четворогоди-
шњем периоду указују да је ниво губитака у јануару из-
носио 28,14%, а да су у фебруару достигли вредност од 
27,86% чиме су надмашене и просечне и максималне 
вредности, да би у марту они пали на минималну вредно-
ст и износили 21,20%. Кумулативни губици без директ-
них купаца у марту су се изједначили са просечном вред-
ношћу губитака за тај период, па од јануарских 31,04% , 
тренутно износе 23,79%.

Месечне вредности кумулативних губитака у односу 
на минималне, просечне и максималне вредности оства-
рених кумулативних губитака у четворогодишњем пери-
оду показују да су у јануару кумулативни губици на ни-
воу ПД Југоисток Ниш били испод прошлогодишње вре-
дности и износе 28,14%, у периоду јануар-фебруар су дос-
тигли ниво нешто виши од просечног и износе 28,00%, а 
у периоду јануар-март они су се спустили испод макси-
малних и прошлогодишњих и износе 25,95%

ЕД Електротимок Зајечар 

Када се говори о процентуалним месечним вредности-
ма губитака , ЕД Електртимок Зајечар је у марту 2012.за-
бележио губитке од  15, 22%, у фебруару 19, 23%, а у јану-
ару 19, 77%.У поређењу са 2011.годином, у марту је забеле-

жен њихов значајан пад. Они су у исто време прошле го-
дине износили 18,77%, али су зато у фебруару 2011.годи-
не износили 16,08%.У јануару 2011. је у овој ЕД забележен 
губитак од 19,19%,док су 2010.године у овом месецу губи-
ци били испод 15%,а у фебруеру исте године значајно ни-
жи.

Остварени кумулативни губици ЕД Електротимок За-
јечар износе за период јануар-фебруар 19,50%, док су у 
периоду јануар март пали на 18,20%. Интерним планом 
предвиђено је да они у периоду јануар-фебруар износе 
15,16%,а у периоду јануар-март 15,65%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не  у протеклом четворогодишњем периоду показују да 
су губици у ЕД Електротимок Зајечар тек у марту пали 
испод просечних вредности и приближили се минимал-
но измереним вредностима а да су у јануару били на ни-
воу максималних вредности.

Месечне вредности кумулативних губитака у односу 
на минималне, просечне и максималне вредности оства-
рених кумулативних губитака у четворогодишњем пери-
оду указују на то да су они у периоду јануар-март били 
већи од прошлогодишњих у истом периоду, далеко изнад 
просечних и минималних, и да су са вредношћу од 18.20% 
у периоду јануар - март  мањи од кумулативних вреднос-
ти за јануар и фебруар али ипак представљају вредност 
која је  изнад просека од око 14,5 % у поменутом пери-
оду.

ЕД Ниш

Када је реч о процентуалним месечним вредностима 
губитака, ЕД Ниш је у марту 2012.године имала губитке 
од 30,41%,док је у истом месецу прошле године бележила 
ниво губитака од 36,55 %,што је резултат вредан пажње. 
И март 2010.године био је месец са губицима већим него 
што су ове године у марту забележени у ЕД Ниш.

У фебруару 2012. је међутим забележена вредност ових 
губитака била 38,45%, што је за око 3% више него у про-
шлој и претпрошлој години.У јануару су губици у ЕД 
Ниш били мањи него у истом месецу прошле године.

Интерним планом предвиђено је да кумулативни губи-
ци у периоду јануар –фебруар износе не више од 30,97%, 
а за период јануар -март да се смање  на 30, 53%. У пери-
оду јануар-фебруар, међутим, кумулативни губици из-
носили су 37,60%,а у периоду јануар-март 35, 58%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не  у протеклом четворогодишњем периоду показују да 
су губици у фебруару у ЕД Ниш премашили максимум у 
поменутом мерном периоду, са вредношћу од 38,45% у 
односу на до тада максималних 36,41 у истом периоду, 
али су се у марту спустили испод просечних и дотакли 
минимално забележене вредности губитака у 
овом интервалу од 30,41%.
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Што се тиче месечне вредности кумулативних 
губитака у односу на минималне, просечне и 
максималне вредности остварених кумулатив-

них губитака у четворогодишњем периоду , у јануару су 
губици  били изнад просечних, али испод максималних 
и чак испод прошлогодишњих  вредности. У фебруару су 
забележене вредности као и 2011.године, 37,60%, а у пери-
оду јануар-март пали су на 35,58%, што је изнад просеч-
них, али испод прошлогодишњих и максималних вред-
ности.

ЕД Пирот 

Мерења  процентуалне месечне вредности губитака 
показују да је ЕД Пирот имао далеко мање губитака од 
већине других ЕД, али да је у јануару премашен њихов 
ниво из истог месеца 2010.и 2011.године и износио је 
15,11%, док је 2010.године био испод 14%,а прошле изно-
сио 14, 78%. У фебруару је забележен ниво нижи од про-
шлогодишњег, а у марту је он виши него у истим месеци-
ма 2010.и 2011.године и износи 12,16%.

Остварени кумулативни губици у периоду јануар-феб-
руар износе 14,06%,а у интервалу јануар-март 13,46%.
Интерним планом предвиђено је да они не прелазе вред-
ности веће од 13,46%, односно 12,78%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду  показују да 
су они у јануару, фебруару и марту били практично тек 
нешто нижи у поређењу  са максималним вредностима 
евидентираним у овом периоду. У јануару су износили 
15,11% а не максимално забележених 15,44%., док су у ма-
рту износили 12,16% а не максималних 12,27%.И ови гу-
бици су изнад просечних.

Месечне вредности кумулативних губитака у односу 
на минималне, просечне и максималне вредности оства-
рених кумулативних губитака у четворогодишњем пери-
оду показују да је ЕД Пирот имала кумулативне губитке 
доста испод максималних, изнад просечних и поново вр-
ло приближне прошлогодишњим, где је типичан  пример 
период јануар-фебруар где су кумулативни губици од 
14,06% идентични са прошлогодишњим.У периоду јану-
ар-март они износе 13,46%.

ЕД Прокупље 

Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Про-
купље показују да је овај огранак ПД Југоисток у јануару, 
са губицима од 29,93% остварио губитке мање него у ис-
том месецу прошле и претпрошле године, да су они у фе-
бруару имали ниво од 26,28% и да су били већи од губи-
така у фебруару 2010.и 2011. године, а да су у марту били 
значајно нижи од оних забележених у истом месецу про-
шле године ( 28,42% ) али са вредношћу од 24,63% ипак 
виши у односу на март 2010.године.

Остварени кумулативни губици у ЕД Прокупље у пе-
риоду јануар-фебруар 2012.године са вредношћу од 
28,08% виши су од оних предвиђених интерним планом 

за тај период, где је планирано да не пређу ниво од 27,16%. 
У интервалу јануар-март, међутим, предвиђено је да ку-
мулативни губици на месечном нивоу буду 26,70%, и тај 
план је прекорачен за свега 0,29 %.Тако се реална ситу-
ација приближила планираној и ови губици су у помену-
том периоду износили 26,99%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду  указују на 
чињеницу да су губици у јануару 2012.године били доста 
испод максималне вредности евидентиране у поменутом 
интервалу, и износе 29,93%, што је у оквирима просечних 
вредности.Они су имали тенденцију пада, пали су испод  
максималних и просечних вредности и износили су 
24,62% у марту, док је максимална евидентирана вред-
ност у овом периоду износила 28,58%.

Месечне вредности кумулативних губитака у односу 
на минималне, просечне и максималне вредности оства-
рених кумулативних губитака у четворогодишњем пери-
оду показују да је ЕД Прокупље у мерним периодима ја-
нуар, јануар-фебруар и јануар-март исказала кумулатив-
не губитке знатно мање како од максимално забележе-
них, тако и од просечних, али и од прошлогодишњих..
Кроз ове периоде они су се кретали на следећи начин- 
29,93%, затим 28,08%, да би у периоду јануар-март изно-
сили 26,99 % што је вредност испод просека за ово под-
ручје у четворогодишњем периоду.

ЕД Лесковац

Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Леско-
вац показују да су губици у марту 2012.године далеко ис-
под губитака у истом месецу прошле године, и износе 
20,52% , док су марта 2011. године они досезали вредност 
од чак 29,17%. Такође, нижи су и од губитака у истом ме-
сецу 2010.године. У фебруару је њихова вредност повећа-
на у односу на 2010.и 2011.годину и износи 27,26% у одно-
су на, на пример, прошлогодишњих 25,88%. У јануару 
2012. године губици ЕД Лесковац били су нижи  него у 
2010. и 2011. години.

Остварени кумулативни губици у периоду јануар – фе-
бруар износе 29,38% и виши су од оних предвиђених ин-
терним планом који је зацртао ниво од 27,08%. У периоду 
јануар-март, међутим, ЕД Лесковац имала је губитке ни-
же од планираних вредности, и они су износили 26, 69%, 
уместо планираних 27,10%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду показују да је 
ЕД Лесковац од јануара до марта имала губитке ниже од 
максимално евидентираних у мерном периоду од 4 годи-
не, да су они у јануару били виши од просечних , у фебру-
ару су били идентични просечној вредности губитака за 
тај период и износили 27,26%, док су у марту значајно па-
ли испод просечне вредности и износе 20.52%.

Месечне вредности кумулативних губитака у 
односу на минималне, просечне и максималне 
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вредности остварених кумулативних губитака у четво-
рогодишњем периоду говоре о томе да је ЕД Лесковац у 
јануару имала губитке мање од максималних , али веће 
од просечних за поменути месец, и они су износили 
31,50%, што је готово идентично са губицима из истог 
месеца прошле године. У фебруару су се они кретали на 
готово истоветан начин као и у 2011. години, са вредно-
шћу од 29,38%, док су у марту забележили пад у односу на 
губитке из истог месеца прошле године и са вредношћу 
од 26, 69% практично се изједначили са просечним губи-
цима. И они су далеко испод максималних евидентира-
них вредности.

ЕД Врање

У периоду јануар-март, процентуалне месечне вредно-
сти губитака ЕД Врање су једино у фебруару биле више у 
односу на 2010. и 2011. годину када је забележен њихов 
ниво од 37,08% .У јануару су са 39, 49% ипак забележили 
пад у односу на исти месец 2011. године, када су износи-
ли 41,57%. У марту су износили 28, 66% и били нижи од 
прошлогодишњих, као и од нивоа губитака у истом пери-
оду 2010. године који се дошао до вредности од 32,05%.

Остварени кумулативни губици већи су у односу на 
ниво предвиђен интерним планом,и крећу се на нивоу од 
38,29% у периоду јануар-фебруар (када није требало да 

прелазе планом предвиђених  31,86%), док су  у периоду 
јануар - март уместо предвиђених 30,45%, губици дос-
тигли 35,34%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду указују на то 
да су  у јануару  2012. губици од 39,49% ипак мањи од мак-
симално забележених 41,66%. У фебруару су они међутим 
већи и од максимално забележених и износе 37,08%, у од-
носу на максималних 33,15%. У марту су они, међутим, 
пали испод просечних вредности и достигли минимум 
од 28,66%.

Месечне вредности кумулативних губитака у односу 
на минималне, просечне и максималне вредности оства-
рених кумулативних губитака у четворогодишњем пери-
оду показују да у јануару кумулативни губици јесу испод 
максималних вредности, али и испод прошлогодишњег 
нивоа и износе 39,49%. У периоду јануар-фебруар они су 
поново нешто изнад прошлогодишње вредности и мак-
сималне криве, и износе 38,29%. У периоду јануар-март 
кумулативни губици су испод максималних, у нивоу 
прошлогодишњих и износе 35,34%.

Д.Трајковић

ПД Југоисток

Наставак по максималној кривој..........20,41%
Наставак по просечној кривој...............19,17%
Наставак по минималној кривој...........18,01%
Предвиђено планом...............................17,90%
Смакнута година....................................18,99%
2011..........................................................19,26%

ЕД Електротимок Зајечар 

Наставак по максималној кривој.......16,10%
Наставак по просечној кривој............13,95%
Наставак по минималној кривој.........11,71%
Предвиђено планом............................ 11,67%
Смакнута година..................................13,64%
2011........................................................3,50%.

ЕД Ниш

Наставак по максималној кривој........28,60%
Наставак по просечној кривој.............26,87%
Наставак по минималној кривој.........25,13%
Предвиђено планом.............................23,49%
Смакнута година..................................28,11%
2011........................................................28,59%

ЕД Пирот

Наставак по максималној кривој.........11,64%
Наставак по просечној кривој..............10,43%
Наставак по минималној кривој...........9,38%
Предвиђено планом............................9,75%
Смакнута година................................10,27%
2011.....................................................10,20%

ЕД Прокупље

Наставак по максималној кривој........22,66%
Наставак по просечној кривој.............20,37%
Наставак по минималној кривој.........17,44%
Предвиђено планом.............................18,34%
Смакнута година..................................19,50%
2011........................................................28,09%

ЕД Лесковац 

Наставак по максималној кривој........22,62%
Наставак по просечној кривој.............20,22%
Наставак по минималној кривој..........17,80%
Предвиђено планом..............................18,34%
Смакнута година...................................19,03%
2011........................................................19,69%

ЕД Врање 

Наставак по максималној кривој.........30,34%
Наставак по просечној кривој..............27,53%
Наставак по минималној кривој.......... 24,95%
Предвиђено планом.............................. 
22,64%
Смакнута година....................................26,34%
2011.........................................................26,30%

ПРОГНОЗА КРЕТАЊА ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2012.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ЈАНУАР-МАРТ

2009 2010 2011 2012 Укупно Укупно (%)

ИМО код купаца Нови 2009 Нови Стари Нови Стари Нови Стари Стари + Нови Стари + Нови (%)

Електротимок Зајечар 0 0 0 0 225 145 5 11 386 4.93

ЕД Ниш 0 0 0 1126 170 2087 94 547 4024 51.39

ЕД Пирот 0 11 64 64 108 172 24 26 469 5.99

ЕД Прокупље 0 19 0 275 8 489 0 37 828 10.57

ЕД Лесковац 15 132 241 138 259 476 38 83 1382 17.65

ЕД Врање 11 0 0 208 0 523 0 0 742 9.48

ПД Југоисток 26 162 305 1811 770 3892 161 704 7831 100.00

изМЕштЕна МЕСта МЕрЕња код поСтојЕћиХ и новиХ кУпаца од почЕтка њиХовЕ приМЕнЕ
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Уговоре потписало шест младих стручњака

Нове младе снаге у ЕПС-у
Млади високообразовани стручњаци добили прилику да своја прва радна 
искуства стичу у највећој компанији у земљи

„Електропривреда Србије“ је 17. априла ове године у хотелу „Нор-
цев“ на фрушкој гори званично примила 110 високообразованих 
младих приправника у оквиру конкурса запошљавања „110 најбо-
љих”. Свечаном пријему приправника присуствовали су предсе-
дник Управног одбора ЕПС-а др Аца Марковић, генерални дирек-
тор ЕПС-а Драгомир Марковић, директор ПД „Електровојводина“ 
др Тихомир Симић,  директор РБ „Колубара“ Небојша ћеран, као и 
представници пословодства ЕПС-а и привредних друштава.

Млади стручњаци ће се у наредних годину дана практично усавр-
шавати кроз рад у свим деловима матичне компаније, од повр-
шинских копова, електрана до постројења за дистрибуцију елек-
тричне енергије, у 11 ЕПС-ових привредних друштава.

„Сваки дан у ЕПС стиже велики број пријава за посао и хтели смо 
да примимо најбоље. Више од 2.200 кандидата и 19.000 пријава, 

доказ су да је ЕПС и даље најпожељнија компанија за запослење у 
земљи, што желимо у наредном периоду и да задржимо. Ви и ва-
ше колеге и колегинице, које су примљене на прошлом конкурсу, 
са просечном оценом 8,24, које су студије завршили у року, доказ 
сте да ово није кампањски потез, већ жеља да плански и стратеш-
ки мењамо и обнављамо наше кадрове“, изјавио је Драгомир 
Марковић, генерални директор ЕПС-а.

Приправницима и присутнима добродошлицу у највећу компани-
ју у Србији пожелео је и др Тихомир Симић, директор ПД „Елек-
тровојводина“. Он је истакао да 110 најбољих приправника јесу 
перспектива и елита електроенергетског сектора у нашој земљи. 

„Дошло је време да из периода борбе за опстанак и очување 
електроенергетског система уђемо у период озбиљног и великог 
прогреса. Управо у вама видим те људе, који треба да донесу нову 
снагу ЕПС-у“, рекао је Небојша ћеран, директор РБ „Колубара“.

Приправницима су представљене и организационе целине ком-
паније, производња угља и електричне енергије, нови изазови 
пред дистрибутивиним сектором, као и најважнији стратешки и 
инвестициони пројекти у производњи и дистрибуцији. ЕПС тради-
ционално пружа шансу најбољима да кроз рад у овако великом 
систему стекну своја прва практична знања. И 2010. године ЕПС је 
расписао конкурс на који се пријавило чак 8.000 кандидата од 
којих је изабрано 157 најбољих, који су после успешно завршеног 
једногодишњег приправничког стажа, прошле године и запосле-
ни у ЕПС-у. 

 (преузето из е-инфа)

У пд “јУгоиСток” ниш пријЕМ новиХ приправника

Шест приправника, који су изабрани на јавном конкурсу 
Електропривреде Србије “110 најбољих”, почетком априла 
су потписали уговоре на одређено време за приправнички 
посао у Привредном друштву “Југоисток” Ниш. за шест рад-
них места пријавило се 1156 заинтересованих високошкола-
ца, и након свих тестова и провера изабрано је њих шесто-
ро - четири дипломирана инжењера електротехнике, један 
дипломирани правник и један дипломирани економиста.

Младе приправнике поздравио је в.д. директора ПД “Југоис-
ток” Ниш Драган Милентијевић пожелевши им добродошли-
цу у велики систем као што је “Југоисток”.   

- Од првог дана вашег ангажовања, све ће зависити само од 
вас, а наша очекивања су, с обзиром на то да су изабрани 
најбољи од најбољих, да будете изнад просека и дате свој 
максимум, нагласио је Милентијевић. Потребно је да се што 
пре уклопите у систем, будете спремни на сарадњу, да сте 
веома одговорни у обављању сваког задатка, а ја вам желим 
пуно успеха у томе, рекао је директор Милентијевић.

Приправницима су се обратили и заменик директора ПД “Ју-
гоисток” Ниш Оливер Радошевић и Јасна Васовић, директор 
Дирекције за логистику. 

заменик директора Оливер Радошевић поручио је млађим 
колегама да искористе приправнички период да што боље 
упознају предузеће, као и да своје теоријско знање стечено 
на факултетима употпуне и са практичним. - Очекивања су 
да дате што већи допсинос напретку “Југоистока”, а од по-
словодства, уз све жеље да се у поптуности остварите као 
млади стручњаци, имате потпуну подршку, нагласио је Радо-
шевић.    

 С.Манчић
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трећа седница ио Со пд ед Југоисток Ниш

више безбедНоСти, мање задуживања

СИ
НД

ИК
аТ

Синдикат ЕПС-а, као и синдикати свох привредних 
друштава, се противи  задуживању ради отплате доспе-
лих обавеза према ЕПС-у којима ће прибећи сва привред-
на друштва ,па и Југоисток, и сматра да се проблем лик-
видности може решити на други, повољнији начин, с об-
зиром на чињеницу да велики и пре свега буџетски ко-
рисници широм Србије дугују велике износе на основу 
испоручене, а ненаплаћене електричне енергије. Стога је 
пре Треће седнице ИО СО ПД ЕД Југоисток Ниш, одржа-
не почетком априла у Нишу, са седнице ИО Синдиката 
ЕПС-а , упућен захтев руководству Електропривреде 
Србије да се преиспита оправданост оваквог потеза и из-
нађу квалитетнија решења која неће ометати привредна 
друштва у пословању, речено је на Трећој седници ИО 
СО ПД ЕД Југоисток –Ниш , у  оквиру  преношења ставо-
ва које је по бројним кључним питањима заузео ИО Син-
диката ЕПС-а.

Мишљења смо да директорима ПД ЕД Србије треба да-
ти већа овлашћења и одрешене руке за наплату доспелих 
обавеза од купаца с обзиром да свако краткорочно заду-
живање представљa оптерећење и угрозило би финанси-
јско стање ПД ЕД Србије, каже се у апелу и захтеву са се-
днице ИО Синдиката ЕПС-а одржаној 27. марта 2012. го-
дине, којој је присуствовао и генерални директор ЕПС-а 
Драгомир Марковић. Синдикат ПД Југоисток у потпуно-
сти подржава овакав став.

Такође, поводом захтева надлежних министарстава да 
се изврши корекција Годишњег плана и смање трошкови 
одржавања ЕЕО и набавке нових возила за 10, односно 50 
процената, ИО Синдиката Југоистока подржава ставове 
ИО Синдиката ЕПС-а и сматра да се уштеде могу оства-
рити на другој страни и да ће планирана средства за одр-
жавање и нова теренска возила значајно допринети како 
смањивању губитака у поједним деловима привредног 
друштва, тако и већој безбедности радника која се не сме 
доводити у питање.

Извршни однор Синдиката  такође сматра да је због 
ставке РТС претплате која се налази на рачунима уз ут-

рошену електричну енергију, отежана наплата електри-
чне енергије и да ти и дугорочно и краткорочно отежава 
редовну и квалитетну наплату и представља својеврсну 
кочницу за боље пословање привредних друштава на ни-
воу ЕПС-а.

Поводом информације да ће се на дневном реду УО ЈП 
ЕПС ускоро наћи и питање раздвајања електродистрибу-
тивне делатности (оператор-јавни снабдевач), Извршни 
одбор Синдиката ПД ЕД Југоисток се жестоко противи 
разбијању ЈП ЕПС и залаже се за јединствено, вертикал-
но интегрисано предузеће са четири организационо чвр-
сто повезане целине, јер је и издвајање преноса електри-
чне енергије по мишљењу Синдиката био погрешан по-
тез.

Извршни одбор СО ПД ЕД Југоисток подржава и ста-
вове који су заузети на нивоу Синдиката читавог ЕПС-а 
да је неопходно и даље инсистирати на томе да електро-
монтери који раде на искључењима и контроли дужника 
добију статус службеног лица, јер је то једини начин да 
безбедно обављају свој посао.

Све ове ставке разматране су на поменутој седници ИО 
Синдиката ЕПС-а  одржаној крајем марта и закључци су 
пренети и чланству и и Извршном одбору Синдиката ПД 
ЕД Југоисток Ниш.

У вези одржавања сусрета радника ПД ЕД „Југоисток“ 
Ниш утврђен је број 

учесника за сусрете радника ЕД “Југоисток” Ниш, који 
се одржавају у периоду од 10-13.05.2012. год. у Кладову.

Током седнице, којој је присуствовао и вд директора 
ПД Југоисток Драган Милентијевић, дошло се до конкре-
тних и конструктивних решења за неке проблеме на које 
је указао Синдикат, али је истовремено потврђено да се 
морају поставити приоритети, и да свакодневни неод-
ложни проблеми могу успорити доношење решења и до-
кумената који су такође значајни, али њихово решавање 
такође предстоји.
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број 36

Изабрани учесници Конгреса
ИО СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш на позив Синди-
ката Електропривреде Бугарске,  доноси одлуку 
да на пети изборни конгрес Синдиката Електро-
привреде Бугарске присуствује трочлана делега-
ција из СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш и то: 

1. Драган  Крстић, председник Синдиката

2. Бобан Стојковић, заменик председника 
Синдиката 

3. Љубинка Мрђеновић, председница Актива 
жена

Конгрес се одржава у Софији, у периоду од 18-21.
априла 2012. године.

Одржан штрајк , одазвала се  
трећина радника
Председник Синдиката Бетоњерке упознао је при-
сутне да је 20.03.2012. године одржан  једносатни 
штрајк упозорења и да се одазвао само 21 члан од 60 
колико има ова СО. 

Дана 21.03.2012. год. одржан је разговор са генерал-
ним директором Бетоњерке и његовим стручним 
тимом, као и члановима Синдикалног одбора коме 
је присуствовао и председник Синдиката Драган 
Крстић, што је уродило плодом и сачињен је 
Споразум о реализацији штрајкачких захтева .

Синдикат ЕПС-а је заузео став да се вд директору, ге-
нералном диреткору ЈП ЕПС-а, председнику УО ЈП 
ЕПС-а, директору Дирекције за дистрибуцију електри-
чне енергије и председнику ГО Синдиката радника 
ЕПС-а достави захтев следеће садржине

Дана 08.03.2012. год. достављен је захтев генералном 
директору и председнику Управног одбора ЈП ЕПС, ди-
ректору Дирекције за дистрибуцију ел.ен, председнику 
ГО Синдиката радника ЕПС-а и директорима ПД ЕД 
Србије закључак КООР-а Синдиката ЕД Србије којим 
се захтева да ПД ЕД Србије не узимају краткорочне кре-
дите и неоправдано дају позајмицу РТС због тога што 
сва ПД ЕД Србије која се буду задужила путем кратко-
рочних кредита долазе у тежак економски положај јер 
ће им ликвидност и нормално пословање бити угроже-
ни.

По овом питању председник КООР-а Синдиката ЕДС 
дао је детаљно образложење о неоправданим разлози-
ма за задуживање на седници Извршног одбора Синди-
ката радника ЕПС-а дана 27.03.2012. године.

Дана 02.04.2012 год. ово питање разматрано је на сед-
ници Извршног одбора ПД ЕД “Југоисток” Ниш, када је 
констатовано да је ПД запало у незавидну финансијску 
ситуацију због великих обавеза које има према ЕПС-у 
за испоручену ел .ен и добављачима. Репрограмиране 
обавезе представљају посебан проблем ПД по питању 
ПДВ-а, ЕПС-а, ЕМС-а и сл. 

Проблеми су настали у претходном периоду због ло-
шег вођења пословне политике, обзиром да домаћин-
ства Југоистоку дугују преко 12,6 милијарди динара а 
привреда без РТБ Бор преко 5 милијарди . Поред ових 

потраживања само РТБ Бор дугује преко 4 милијарде 
динара. 

Посебан проблем представаљају потраживања од ку-
паца - корисника републичког буџета која износе пре-
ко 285 милиона динара и локалних самоуправа која из-
носе преко 2,3 милијарде динара.

На основу грубих сагледавања укупна потраживања 
од купаца износе око 30 милијарди динара. Поставља 
се питање да ли је логично да се ПД ЕД “Југоистк” Ниш 
краткорочно задужује, где ће месечна камата износити 
око 30 милиона динара а толеришу се овако огромна 
потраживања од купаца.   

Дистрибутивна разлика по основу наплате ел .ен. је 
недовољна за  покриће месечних обавеза које ПД има, а 
посебно када се томе дода и отплата кредита са кама-
том у износу од око 200 милиона динара. 

Због свега напред изложеног Извршни одбор Синди-
ката ПД ЕД “Југоисток” Ниш предлаже Директору ПД 
да се не задужује, обзиром да ПД неће бити у ситуацији 
да сервисира своје обавезе и да ће оваквим начином 
пословања бити доведено у питање исплата зарада за-
посленима и нормално пословање, експлоатација и 
одржавање ЕЕО. 

Пословодство је дужно да изнађе решење за бољом 
наплатом од купаца ел.ен. који имају енормна дуго-
вања, а посебно од корисника републичког буџета и ло-
калних самоуправа које такорећи уопште не измирују 
обавезе за утрошену ел.ен. са једне стране а са друге 
стране од нас наплаћују мегаломанске и за нас неиздр-
живе намете. 

захтев Синдиката
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Састанак на тему безбеднијег рада

Постигнута је сагласност да се накнадно сачини 
договор када ће се одржати шири састанак са ди-
ректорима огранака, организаторима процеса 
рада, лицима за безбедност и здравље на раду, Це-
нтром за заштиту и безбедност, Одбором за без-
бедност и здравље на раду и Синдикатом.

У вези безбедности и здравља на раду председник 
Одбора за безбедност и здравље на раду поднео је 
детаљан извештај о стању у овој области и захтева 
од директора да се проблеми у овој области под-
хитно разреше.

ИО захтева од директора ПД  да нагомилане про-
блеме у овој области разреши.

прва седница Скупштине Со пд 
ед “Југоисток” Ниш одржана  
5.марта 2012. године у Нишу

диЈалог поСловодСтва и 
СиНдиката НеопходаН  

Сарадња Синдиката и пословодства одвија се на коре-
ктном нивоу и дошло је до неких конкретних помака, на 
обострано задовољство, али велики број захтева тек тре-
ба да буде решен, истичу представници Синдиката

ВД директор ПД изразио жељу за бољом и транспаре-
нтном сарадњом са Синдикатом и у том смислу предузи-
мају се врло конкретни кораци 

Председник Синдиката је нагласио да је са директором 
ПД до сада одржао пар састанака  којима је је присуство-
вао заменик директора ПД и  заменик председника Си-
ндиката ПД у вези реализације штрајкачких захтева. 

Директор је дао обећање да ће предузети све потребне 
мере и радње да се штрајкачки захтеви из ове области ре-
ализују као и закључци који буду донети на том састан-
ку.  

Председник Синдиката је нагласио да је директор пре-
дузео мере и одмах разрешио поједине штрајкачке захте-
ве као што је поштовање чл. 52, 57 и 80. КУ за ПД ЕД “Ју-
гоисток” Ниш, а који се односе на пријем брачног друга 
или детета преминулог уколико је хранилац породице, 
потписивање путних налога представницима Синдиката, 
сагласност Директора за објављивањем синдикалних 
чланова у часопису Југоисток, уграђени су уређаји за ме-
рење температура по огранцима, међутим није донето 
упутство о начину обавештавања у случају екстремно 
високих односно ниских температура, донета је одлука о 
забрани рада под напоном док се не створе потербни про-
писани услови за рад под напоном, потписан је други 
анекс измена и допуна Уговора о оснивању ФС, међутим 
највећи број штрајкачких захтева  није разрешен.

Директор ПД је поздравио присутне, потврдио речи 
председника и нагласио да  су овакви врло конкретни и 
сврсисходни састанци доказ узајамног поверења и веома 

плодоносне сарадње која ће убудуће бити још квалитет-
нија.

закључци:

Скупштина СО ПД ЕД “Југоисток Ниш захтева од 
Пословодства да прихвати Предлог измена и допуна Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у ПД ЕД “Југоисток” Ниш, који је урадила Комисија име-
нована од стране претходног директора и коначно ус-
војила 14.10.2011 год.  с тим што Синдикат није сагласан 
да се у Дирекцији за логистику систематизује Служба за 
имовинско - правно послове, већ да се ако је потребно 
систематизује само једно или два радна места и да се при-
хвати предлог везан за баждарницу. 

Скупштина СО ПД ЕД “Југоисток“ Ниш захтева од По-
словодства да Предлог измена и допуна Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у ПД ЕД 
“Југоисток” Ниш пре достављања на сагласност генерал-
ном директору ЈП ЕПС-а у електронском облику достави 
Синдикату и да о свим евентуалним изменама предлога 
Комисије од 14.10.2011. год. обави разговор са председни-
ком и замеником председника Синдиката. 

С обзиром да по овом питању са Пословодством није 
постигнута сагласност, Скупштина Синдиката овлашћу-
је председника и заменика Синдиката да након доста-
вљања предлога Правилника од стране Пословодства Си-
ндикату, а пре достављања генералном директору ЕПС-а 
на сагласност исти разматрају са Пословодством и о томе 
обавесте ИО Синдиката. 

Скупштина Синдиката захтева од директора  ПД да де-
таљно размотри све штрајкачке захтеве и исте реши у 
што краћем року. 

Скупштина Синдиката доноси одлуку да се ди-
ректору ПД упути захтев следеће садржине :

1. Достављање података у складу са нашим допи-
сом бр. 633/1 од 19.01.2012 год. и у складу са нашим 
дописом бр.2235/1 од 05.03.2012 год (договорени 
рок одмах);

2. Утврђивање броја радника на бази стандарда и 
норматива радне снаге по огранцима и организа-
ционим целинама огранака (погони и пословни-
це); 

3. Поступање у складу са чл.188 став 1. тачка 3. За-
кона о раду у вези права и обавеза које може има-
ти Синдикат “Независност” (договорени рок 10 
дана);

4. Стављање Анекса Уговора о раду ван снаге за 
електромонтере Електротимока Зајечар (догово-
рени рок одмах);

5. Достављање Синдикату на увид предлог Измена 
и допуна Правилника о унутрашњој органи-
азцији и систематизацији који у складу са догово-
реним треба доставити Дирекцији ЕПС-а на са-
гласност најкасније до 12.03.2012 год. 
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број 36

6. Достављање имена запослених који имају пра-
ва у складу са Правилником о употреби службе-
них возила да стално користе за долазак и одлазак 
са посла;

7. Достављање података по огранцима и деловима 
огранака у вези средстава опреме и личне зашти-
те (лична и колективна заштитна средтва) и то: 
када и која количина поменуте заштитне опреме 
је испоручена запосленима и која количина заш-
титне опреме није до данас испоручена запосле-
нима а требало је испоручити и када ће иста бити 
дата на употребу запосленима;

8. Заказати договорени састанак у вези безбед-
ности и здравља на раду;

9. Активност на подмлађивању кадрова;

10. Реализација захтева СО Огранка ЕД Лесковац 
у вези исплате стипендије за Габријелу Цветковић, 
дете преминулог радника Петра Цветковићa из 
огранка ЕД Лесковац;      

11. Обавеза Пословодства да детаљно анализира 
остале штрајкачке захтеве и покуша што бржу ре-
ализацију истих

Анекси под хитно ван снаге
Истакнуто је да да се Синдикату у огранцима не 
достављају подаци које Синдикат тражи од По-
словодства и захтева да директор ПД испуни 
обећање које је дао на седници ИО Синдиката да 
ће се повући анекси уговора о раду за електромон-
тере, где  је дописано да сада обављају послове и 
на 35 kV као и за возаче моторних возила којима је 
дописано да раде са механичком руком, с обзиром 
да нису обучени за те послове и да тај посао није 
вреднован кроз коефицијент радног места. 

Директор ПД је прихватио сугестију и изјавио да 
ће под хитно ставити ван снаге анексе уговора о 
раду за електромонтере и возаче и да ће дати на-
лог директорима огранака да редовно достављају 
Синдикату податке које он захтева.  

Независност да се изјасни

У вези чл. 188 Закона о раду везан за проблем 
Синдиката Независност, директор ПД истакао је  
да је Синдикату Независност понуђен Споразум 
којим се одређују права сразмерно броју запосле-
них и омогућује функционисање тог Синдиката, 
међутим они тај Споразум нису хтели да потпи-
шу. Позваћемо их још једном да се изјасне и тај 
проблем ће у кратком року бити решен, истакао је 
директор.

На истој седници усвојен је и План рада за текућу 
годину, по месецима и задужењима., као и 
Финансијски план. Скупштина Синдиката једно-

гласно је усвојила и  предлог Програма за превен-
цију радне инвалидности и рехабилитацију за-
послених за 2012. год. и предлаже Пословодству 
да овај документ такође усвоји.

бетоњерка 

На седници је било речи и о одлуци Бетоњерке из 
Алексинца да ступи у штрајк, а донета је и одлука 
о статусу чланства неколико чланова овог синди-
ката.

Скупштина синдиката на предлог Одбора 
Синдикалне организације „Бетоњерка“ Алекси-
нац, са 19. седнице одржане 16.1.2012. године јед-
ногласно доноси  

О Д Л У К У

1. Одбор констатује да је члановима Одбора, 
Сретену Савичићу и Добрици Стојковићу, на њи-
хов захтев, престао радни однос у „Бетоњерка“ 
А.Д. Алексинац-у реструктурирању због оствари-
вања права по основу Програма за решавање 
вишка запослених у процесу реструкутирања и 
на основу тога им је престало чланство у 
Синдикалној организацији „Бетоњерка“ Алекси-
нац и Одбору.

2. Из наведеног разлога Одбор врши кооптирање-
избор нових чланова ради  допуне до предвиђе-
ног броја чланова Одбора,  тако што уместо 
Савичић Сретена, за члана Одбора испред под-
ружнице Управа бира Драгићевић Мирјану, а 
уместо Стојковић Добрице, за члана Одбора 
испред подружнице Производња од бетона и мон-
тажа трафостаница бира Стошић Зорана.

3. Новоизабраним члановима Одбора даном из-
бора почињу да теку сва права и обавезе пред-
виђени законским прописима и Правилима о  ор-
ганизовању СО ПД ЕД „Југоисток“ Ниш. 

Скупштина Синдиката усвојила 
записник са седнице Надзорног 
одбора Синдикалне организације 
пд „Југоисток“ Ниш

Нема НеправилНоСти 
у раду СиНдиката

Контролом рада СО ПД ЕД „Југоисток“ Ниш за посло-
вну 2011. годину и контролом фонда солидарности огра-
нака утврђено је следеће:

Синдикална организација ПД ЕД „Југоисток“ Ниш 
послује преко жиро-рачуна:

160-256321-32 Интеса Банка стање на дан 31.12.2011 год. 
износи 10.183.027,26 дин.
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160-336257-08 Интеса Банка-рачун координација СО 
ПД ЕД Србије-стање на дан 31.12.2011 год. износи 
1.514.783,53 динара.

160-311921-72-Интеса Банка-штрајкачки фонд СО ЕД 
“Југоисток” Ниш-стање на дан 31.12.2011 год. износи 
1.952.767,22, са ороченим средствима 2.952.767,22 динара. 

Стање средстава на рачуну на дан 01.01.2011 год. изно-
сило је 8.094.760,29  дин, а на дан 31.12.2011 год. стање из-
носи 10.183.027,26 дин. Ребалансом финансијског пла-
на за пословну 2011 годину донетим на IV седници 
Скупштине СО ПД Југоисток“ Ниш  предвиђени су укуп-
ни приходи на име средстава које уплаћује послодавац 
по чл. 86 КУ у износу од 0,3 % на бруто исплаћене зараде  
у износу од 6.200.000,00 дин.;на име средстава која уп-
лаћује послодавац по чл. 26 КУ  у износу од 0,38 на бруто 
исплаћене зараде у износу од 8.500.000,00 динара и не-
утрошених средстава из 2010 год. у износу од 8.094.760,29 
динара. Финансијским планом пословања СО ПД  
„Југоисток“ Ниш за 2011 год. предвиђени су расходи у 
укупном износу од 27.794.762,33   динара. 

На основу рекапитулације прихода и расхода за по-
словну 2011. годину приходи по основу средстава које уп-
лаћује Послодавац по чл. 86 КУ у износу од 0,3 % на бру-
то исплаћене зараде износе 7.190.980,73 динара, а прихо-
ди на име средстава која уплаћује послодавац по чл. 26 
КУ  у износу од 0,38 на бруто исплаћене зараде износе 
9.093.951,05 дин.  

Увидом у пословну документацију установљено је да су 
финансијска средства коришћења у складу са Финанси-
јским планом за 2011 год. и то :

- за едукацију чланова Скупштине СО ПД ЕД 
“Југоисток” Ниш и свих повереника одбора СО 
Огранака предвиђено је 3.500.000,00 а утрошено 
је 2.419.888,00 динара ; 

- за набавку спортске опреме за РСИ и трошкове 
за организовање сусрета запослених ПД ЕД 
“Југоисток” Ниш, ЕДС, ЕПС-а предвиђено је укуп-
но 7.000.000,00 дин. , а утрошено је 3.804.262,45 
дин. 

- на име репрезентације предвиђено је 500.000,00 
а утрошено је на име угоститељских услуга 
446.008,00 дин. 

У пословној 2011 год. укупан приход износи 
31.881.075,03 дин., а укупан расход 21.698.047,77 
дин.

контрола рада фондова солидарности

1. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електродистрибуције Ниш- подрачун бр.  
160-264386-87-стање на дан 31.12.2011. износи 4.341.985,16 
дин, стање на рачуну орочених средстава 5.000.000,00 
дин. 

2. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електродистрибуције Пирот-подрачун  бр. 160-264388-
81 стање на дан 31.12.2011. износи 1.195.996,60 дин. , стање 
на рачуну орочених средстава 1.000.000,00 дин. 

3. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електродистрибуције Прокупље- подрачун бр. 160-
264390-75 стање на дан 31.12.2011. износи 1.389.886,51 
дин. , стање на рачуну орочених средстава 1.000.000,00 
дин. 

4. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електротимок Зајечар-подрачун бр. 160-264392-69 стање 
на дан 31.12.2011. износи 1.494.137,15 дин, стање на рачуну 
орочених средстава 4.000.000,00 дин. НО СО ПД ЕД 
“Југоисток” Ниш извршио је контролу закључно са 
30.09.2011 год, а не до 31.12.2011 год, услед недостатка до-
кументације. 

5. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електродистрибуција Лесковац –подрачун бр. 160-
264391-72 стање на дан 31.12.2011. износи 1.004.644,12 
дин. , стање на рачуну орочених средстава износи 
2.000.000,00 дин. 

6. Фонд солидарности синдикалне организације 
Електродистрибуција Врање-подрачун број 160-264393-
66 стање на дан 31.12.2011. износи 1.150.414,90 дин. , стање 
на рачуну орочених средстава износи 1.500.000,00дин. 

закЉуЧак

Контролом рада СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш од стране 
НО СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш  утврђено је следеће:

1. На основу контроле пословне документације утврђе-
но је да нема неправилности у раду и финансијском по-
словању СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш за пословну 2011. 
год, а све у складу са финансијским планом и одлукама 
ИО СО ПД ЕД “Југоисток” Ниш. 

Књижење и вођење финансијске документације је аж-
урно, сваку промену прати потребна и потписана доку-
ментација 

2. Контролом рада фондова солидарности установљено 
је да не постоје неправилности у коришћењу средстава 
фонда тј. да су средства коришћена у складу са 
Правилником о раду фондова солидарности. 

Књижење и вођење финансијске документације је аж-
урно, сваку промену прати потребна прописана доку-
ментација.

Д.Т.
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Добровољни даваоци крви 
у ЕД лесковац „на редовном 
задатку“

ЕД
 л

ЕС
КО

Ва
Ц

П ретпоследњег дана марта, даваоци крви за-
послени у „Електродистрибуцији Леско-
вац“ поново су били на окупу и, може се 

слободно рећи, на свом другом „радном задатку“. 
Приметно је да се последњих година лагано али си-
гурно шири круг добровољних давалаца крви, па 
тако поред неколико „ветерана“ у овој хуманој дис-
циплини који су дали крв педесет и више пута, има 
и све више оних који први пут добровољно дају крв. 
Овога пута, тридесет деветоро запослених ЕД 
Лесковац се прикључило акцији и добровољно да-
ло крв. Служба за трансфузију крви Лесковачке 
опште болнице, свакако и даље може рачунати на 
добровољне даваоце крви лесковачке електродист-
рибуције.

Н.С.

Сваки запослени  
прошао по девет обука

оСврт на процЕС обУчавања запоСлЕниХ, као важан СЕгМЕнт  
У УвођЕњУ и одржавањУ интЕгриСаног СиСтЕМа Управљања (IMS)

К ао саставни и веома важан елемент у целокупном 
процесу увођења и одржавања стандарда ин-
тегрисаног система управљања, свакако се из-

двајају бројне обуке запослених. Непосредни рад на орга-
низацији и праћењу обука из свих области рада и посло-
вања ЕД Лесковац, пада у делокруг Службе за квалитет и 
заштиту Огранка са петорицом запослених: шефом 
службе Јованом Глигоријевићем, стручним сарадником 
за квалитет Ђорђем Јовићем, вишим сарадником за ква-
литет Станојем Николићем, стручним сарадником за 
заштиту, Момчилом Јовановићем и самосталним рефе-
рентом за заштиту и безбедност Ранком Илићем.

У протеклих пет година, почев од 2007. године, 
у Огранку је реализована 61 обука запослених из 
разних области које су садржане у раду и посло-
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вању једне електродистрибуције. Све обуке можемо гру-
бо поделити у неколико области: обуке из области техни-
ке, обуке из области безбедности и здравља на раду, обу-
ке из области заштите животне средине, обуке из обла-
сти противпожарне заштите и обуке из области интегри-
саног система менаџмента (управљања). 

Подаци о броју полазника ових обука, такође говоре за 
себе. Посматрано кумулативно, кроз све обуке током 
посматраних пет година, прошло је 3.880 полазника. Ако 
то поредимо са бројем запослених у огранку, можемо 
констатовати да је сваки запослени, у просеку, похађао  
девет обука из разних области. 

Већину обука (35) од укупног броја, спровели су, као 
предавачи или проверавачи, запослени унутар самог 
Огранка, из области у којима поседују одговарајућа стру-

чна знања и вештине. Такође, знатан број обука (23) реа-
лизовали су стручни појединци из овлашћених установа 
и предузећа „са стране“, док су три обуке обављене у са-
радњи запослених у ЕД Лесковац и стручњака из других 
организација. Највећи број обука изведен је у радним 
просторима ЕД Лесковац, што укључује и све дислоцира-
не организационе јединице Огранка, ван седишта упра-
ве.

План обука и провера за 2012. годину, такође је веома 
обиман. Предвиђено је да се у току ове године обави 45 
обука из свих области заступљених у пословању ЕД, од 
чега нешто више од половине укупног броја треба да оба-
ве запослени у Огранку.

Н. Станковић  

Од старог,  
направили ново

Р азвој електродистрибутивне мреже на нашим 
просторима познаје случајеве да се у неком тре-
нутку предимензионира планирање, па објекат 

који се започне, не дочека и пуштање у рад или пак неке 
друге околности доведу до истог исхода. Иако, наравно, 
овакав несклад сам по себи није добар, охрабрује чиње-
ница да се уз пажљиви приступ, решеност и ентузијазам, 
давно започети и запуштени објекти могу довршити и 
привести намени. 

Типичан случај за овакву појаву јесте ТС 35/10 kV 
„Састав Река“ у близини истоименог насеља, на подручју 
Погона Сурдулица. Историјат ове трафостанице почиње 
негде осамдесетих година, када је започета њена градња, 
након што су из државних фондова издвојена средства за 
санацију штета насталих од велике поплаве на терито-
рији Општине Власотинце и околине. У то време, на овом 
подручју било је и релативно бројног активног станов-
ништва у више сеоских насеља: Јабуковик, Градска, 
Кална, Састав Река, Криви Дел, Горње Гаре, Дарковце, 
Ливађе… У градњи и опремању ове трафостанице се 
прилично одмакло – урађен је грађевински део објекта и 
делимично уграђена електроопрема, али се онда већ 

ушло у период деведесетих, са свиме што је ова деценија 
донела, тако да је довршетак изградње ТС „Састав Река“ 
практично био заборављен. Од тада до данас, дошло је до 
додатног смањивања броја становника на овом подручју, 
а започета и недовршена трафостаница је била изложена 
пропадању, ван функције, неповезана са далеководом.

Обрт у гледању на овај део дистрибутивне мреже, на-
стаје пре пар година када започиње  градња малих хи-
дроелектрана у сливу Власине.  Све остале повољне окол-
ности за градњу малих хидроелектрана, укључујући и 
повољне хидролошке карактеристике терена, нису дово-
љне уколико се не омогући њихово квалитетно и поузда-
но повезивање  на електроенергетски систем. Постојећа 
мрежа то није омогућавала, па се кренуло најпре у из-
градњу потпуно новог 35 kV далековода ТС 35/10 kV 
„Црна Трава“ – ТС 35/10 kV „Састав Река“, о чему смо пи-
сали у једном од претходних бројева. Након завршетка 
изградње новог далековода, дужине 10,3 km, приступило 
се сређивању саме трафостанице. На овом плану, било је 
много посла, јер је зуб времена учинио своје. На-
јпре је цео плато на којем се налази трафостани-
ца очишћен од израслог дрвећа и шибља, затим 
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саниране последице одрона камена, што је тако-
ђе задесило дворишни простор овог објекта. Ура-
ђена је и сва потребна поправка грађевинског де-

ла, укључујући решавање проблема прокишњавања, по-
стављање нових олука, кречење, замена стакала.

У фази довршетка постављања електроопреме, насту-
пио је један непредвиђени пех. Убрзо након формирања 
градилишта на простору трафостанице, нова ситуација 
је активирала инстинкт код лопова „да ту има нечега“ па 
су украдене бакарне сабирнице (које су постојале још од 
претходне фазе!) што је успорило и отежало овај део 
посла. Набављене су нове сабирнице и сва друга електро-
опрема, осим металне конструкције. Стара конструкција 
је најпре очишћена од корозије, заштићена и затим обоје-
на. Трафостаница 35/10 kV „Састав Река“ има микропро-
цесорску заштиту, фирме SEL, и савремене вакуумске 
прекидаче 10 kV и 35 kV. 

Трафостаница има један енергетски трансформатор 
снаге 4 MVA, али је занимљиво да је она по свом капаци-
тету, тако пројектована да може да прими два трафоа од 
по осам  MVA. Извесно ће се радити и на увођењу систе-
ма даљинског управљања у овој ТС и њеног повезивања 
са диспечерским центром.

У Техничком сектору Огранка, истичу велико задо-
вољство што су сви послови урађени квалитетно и тиме 
омогућено да се ова трафостаница пусти у рад крајем 
марта, сасвим прецизно: 28. марта 2012. године у 14,45 ча-
сова. Све електромонтажне радове изводиле су екипе ЕД 
Лесковац – Службе за одржавање електроенергетских 
објеката високог напона и Службе за планирање погона, 
релејну заштиту и систем даљинског управљања. Попра-
вка грађевинског дела ТС и уградња електроопреме, 

рађени су у току фебруара и марта, дакле периода који 
смо упамтили по великим снежним наносима а којих ни-
мало није недостајало у пределу где се налази ТС „Састав 
Река“. 

Нови далековод и комплетирана трафостаница неће 
служити само за потребе малих хидроелектрана. Њихов 
значај је такође велики и за локално становништво, с об-
зиром да је претходна конфигурација мреже била таква 
да је цео низ сеоских насеља био повезан само на један 10 
kV извод из ТС „Црна Трава“, што је доводило до тога да 
готово сваки прекид на једној од тачака тог извода, оста-
вља све потрошаче без напона!. Сада је овај распоред 
знатно повољнији, па из ТС 35/10 kV „Састав Река“ пола-
зе четири 10 kV извода, од којих су три дистрибутивна (за 
потрошаче из категорије домаћинства)  а један за малу 
хидроелектрану „Ливађе“. 

Након пуштања у рад новог далековода и обновљене 
трафостанице, урађено је усаглашавање фаза између 10  
kV мреже из ове трафостанице и старе мреже из ТС 35/10 
kV „Невит“, ТС 35/10 kV „Црна Трава“ и малих хидрое-
лектрана „Горње Гаре 1“ и „Горње Гаре 2“.

Искусни мајстори, из разних области, кажу да је „најте-
же из старог правити ново“. Да ли је то било и у овом слу-
чају, не можемо са сигурношћу рећи, али је извесно да је 
овај економски изразито неразвијени крај на југоистоку 
Србије, добио практично нови електроенергетски обје-
кат на употребу, а ЕД Лесковац уз домишљатост и агил-
ност својих људи, спасила ову трафостаницу од пропа-
дања. 

Н. Станковић 

Спољни и унутрашњи изглед реновиране ТС 35/10 kV „Црна Трава“
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Поклон за предлог модела 
штедње

ЕпС награђУјЕ добрЕ идЕјЕ

Д а добре идеје имају одјека показује и пример 
Александра Караулића из Бољевца, којем су јуче 
уручена захвалница и поклон у име генералног 

директора ЕПС-а Драгомира Марковића и Управног од-
бора ЕПС-а за предлог стимулативног модела штедње 
електричне енергије у фебруару месецу. Захвалнице Уп-
равног одбора и генералног директора ЕПС-а, као и мо-
билни телефон последње генерације, уручио је директор 
“Електротимока” огранка ПД “Југоисток-Ниш” Златибор 
Павловић са жељом да се оваква сарадња и убудуће на-
стави.

Александар Караулић је приликом пријема у згради 
Погона “Бор” подвукао да је и сам пријатно изненађен да 
је уопште и прихваћен његов предлог да се за 30 одсто 
умање фебруарски рачуни онима који су успели да током 
ледених дана у фебруару смање потрошњу електричне 
енергије за 15 одсто у односу на јануарску потрошњу, а 
поготову што је позитиван одговор од ЕПС-а добио вео-
ма брзо. - Анализирање проблема и проналажење ефи-
касних решења је део моје будуће професије јер ускоро 
завршавам Студије Индустријског менаџмента, па зато 
не би требало да чуди што сам дошао на идеју како да се 
купци стимулишу да уштеде електричну енергију и у да-

нима изузетно ниских температура, рекао је Караулић 
додајући да се медијским апелима на свест купаца да гасе 
непотребно укључене сијалице мало може постићи у об-
ласти штедње електричне енергије.

Директор “Електротимока” Златибор Павловић је ис-
такао да је Караулићев предлог омогућио  да електрое-
нергетски систем у фебруару остане стабилан и да се 
хладни талас преброди без увоза електричне енергије. 
-Могућност умањења фебруарских рачуна за електричну 
енергију за 30 одсто  је на тај начин остварило 300 000 до-
маћинстава у Србији, а на територији огранка “Електро-
тимок” је мањи рачун у овом периоду због рационализа-
ције потрошње добило 11 000 купаца, рекао је директор 
Павловић. Иначе, како је директор Павловић подвукао, 
попусте било редовне или ванредне, остварило је за феб-
руарску потрошњу електричне енергије око 55 000 купа-
ца са конзума “Електротимока” а што је више од трећине 
од укупног броја купаца овог огранка Привредног 
друштва “Југоисток”.

О. Манић
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ХУмаНОСТ  
константно на делу

У погону Књажевац, огранка Електротимок Зајечар, акција добровољњог давања крви организује 
се, традиционално, већ дуги низ година и то два пута годишње (марта и септембра) и том приликом 
око 30 запослених даје драгоцену течност.

Акцији се придружују и запослени на привремено повременим пословима, као и запослени  
ангажовани преко Система ФТО.

Ове године акција је организована 29. марта у сарадњи са Здравственим центром  и Црвеним 
крстом из Књажевца, који су овом приликом делили и плакете за 10, 20 и више давања крви.

Снежана Минчић
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Соларне електране у “Југоистоку”

СоларнЕ ЕлЕктранЕ У “јУгоиСтокУ”

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

ну постаје тренд у свету.         

Истраживања показују да је на свету све мање енергије, 
па је окретање чистој енергији ( сунце, ветар) окупирало 
цео свет, и полако постало наша стварност али и међуна-
родна  обавеза. Како превазићи кризне ситуације (суше, 
неочекиване хаварије или еколошке катастрофе) зајед-
ничко је питање свих великих електроенергетских систе-
ма. 

Све земље Европске уније као и оне које теже да то 
постану, међу њима и Србија, обавезале су се да до 2020. 
год. удео обновљивих извора енергије у укупној потро-
шњи буде 20 одсто. У нашој земљи сада се једна трећина 
електричне енергије производи из великих хидроелек-
трана, велики потенцијал је и биомаса а од недавно и 
сунчева енергија. 

Интересовање за овај обновљиви извор енергије дожи-
вљава своју експанзију деведесетих година а код нас 
задњих година ничу мале соларне електране. 

Србија има значајан потенцијал коришћења сунчеве 
енергије, просечна вредност енергије  сунчевог  зрачења 
за територију Србије износи од 1200 до 1550 киловат ча-
сова. То је више него у земљама које су познате по ко-

ришћењу енергије сунца, показао је пројекат за ко-
ришћење соларне енергије у Србији.

Територија коју покрива “Југоисток” Ниш постаје за-
нимљива за отварање малих електрана, она има највише 
хидропотенцијала, као и сунчаних дана за мале електра-
не а отврају се и оне на био гас.

Соларна  електрана у Блацу, инсталисане снаге 10,44 
КW, прикључена на мрежу 9. марта ове године има изу-
зетно велику производњу, значајно већу од очекиване.

У Плочнику је 26. марта прикључена соларна електрана 
инсталисане снаге око 40 KVA.

И у Куршумлији, у насељу Трн градиће се ових дана со-
ларна електрана снаге 63 KVA. Како кажу у Прокупачкој 
електродистрибуцији све прпремне радње су завршене.

Једино производња из обновљивих извора енергије 
кроз  технологију смањења емисије гасова који изазивају 
ефекат стаклене баште, смањује загађење које утиче на 
здравље људи.

Постоје и аргументи против обновљивих извора, као 
проблеми вођења система, додатни трошкови произ-
водње електричне енергије. Један од основних предусло-
ва за имплементацију коришћења електричне енегије из 
обновљивих извора јесте уређење система откупа.
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Широм Топлице постоји велики потенцијал, од 230 до 
270  сунчаних дана годишње и уз доста труда, знања и 
улагања у најисплативију обновљиву енергију -сунчеву, 
ничу мале соларне електране. Управо ових дана у 
Плочнику надомак Прокупља  прикључена је на електро-
дистрибутивну мрежу соларна електрана у власништву 
Ненада Бошковића, дипломираног инжењера електро-
технике у огранаку ЕД Прокупље.

Кључни део развоја сваког човека је проналажење 
смисла свог постојања, животног задатка, мисије, откри-
вање своје посебности. Кад то препознамо, све радимо с 
љубављу. Мало је теже онима који имају више склоности, 
више талента, јер морају да повежу све те различите да-
рове и интересовања.

Но, наш колега Ненад Бошковић је имао среће да је као 
дете показивао велико  интересовање за технику и као 
ђак постизао завидне резултате из области физике и 
електротехнике. Завршио је Електротехнички факултет 
у Београду. У “Југоистоку” -огранак Прокупље, ради на 
пословима увођења стандарда и квалитета а свих ових 
година сакупљао је знања радећи на различитим радним 
местима и резултати су ту. Његова креативна енергија  
дошла је до изражаја у сунчаним панелима. Обзиром да 
каже да је све сам створио, лаик не може ни да замисли 
колики је пут до добијања сунчане енергије.

“Идеја је моја, пројекат такође, инвестиција породич-
на,  каже Бошковић. Направио сам производњу у складу 
са постојећом инфраструктуром како би користио мак-
сималну снагу ресурса, што значи да за сваку већу произ-
водњу треба већа инфраструктура. 

За све ово потребно је много знања, храбрости,  преду-
зимљивости а ми додајемо и харизме коју има наш саго-
ворник. Бошковић говори два језика, енглески и фран-
цуски и служи се са њима што му је у многоме помогло у 
припремним радовима. Стигао је до Кине која је макси-
мално искористила свој соларни потенцијал, како би за-
окружио своје стечено знање. Одушевљен њиховом по-
словношћу, дочеком, поклоњеном  пажњом као и великој 
фирми, наступио је самостално, без обзира на снагу елек-
тране коју прави.

Може да се каже да је “пут до сунца” напоран али ис-
платив, а Бошковић наглашава да административни део 
код нас мало теже иде али постоји воља да се то убрза јер 
ће тек бити интересената за овакве подухвате. 

Често чујемо-”буди у складу са собом и природом”, јер 
то је за сваки успех и те како потребно, а Бошковић је и 
буквално остварио сарадњу са природом, са сунчевом 
енергијом. Човек је део природе али у процесу цивилиза-
ције постао је њена супротност. Нарушили смо животну 
средину, нарушили смо равнотежу и изгубили битку. У 
природи нема фолирања, нема лажи, можемо само да се 
приклонимо и користимо њену неисцрпну енергију, бар 
за сада.

Сама делатност афирмисања соларне енергије у једној 
од најнеразвијених подручја Србије веома је значајна, 
тим пре што је у Топлици све замрло, а постоје огромни 
потенцијали за производњу електричне и топлотне енер-
гије. То би омогућило и знатне економске уштеде у овом 
делу Србије.

М.Шиндић

ОСТВАРИО ДЕЧАЧКИ  САН
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СаТ  
За  
НаШУ  
ПлаНЕТУ

Србија је и ове године подржала глобалну акцију “Сат за нашу планету”. Светски 
фонд за природу организовао је у суботу, 31. марта акцију гашења светла 
до сада највећу добровољну акцију на свету за заштиту животне средине. У 
акцији је учествовало око две милијарде људи  из 150 земаља широм света. У 
истом тренутку у мраку су биле најпознатије светске грађевине да би скренуле 
пажњу на значај борбе против климатских промена. И Ниш  као и  40 градова 
широм Србије, обележио је “Сат за нашу планету” искључивши расвете и 
декоративна осветљења на сат времена. Стотинак волонтера нишких удружења 
и невладиних организација својим програмом  улепшало је акцију а бакљама 
осветлили зидове Тврђаве.
Посетиоце различитих старосних доба забављали су  академски хор СКЦ-а, 
Дечји хор основне школе “Ратко Вукићевић”, бенд “Акустик трио”. Целу акцију 
подржали су Електродистрибуција Ниш, Факултет заштите на раду, Дечји 
парламент -Ниш, Савет  животне средине града Ниша, као и све нишке општине.

М. Шиндић

Симболичним искључењем расвете и декоративног 
осветљења на један сат и у Србији одржана глобална акција за очување животне средине “Сат за нашу 

планету”. И Ниш као и 40 
градова пркључили су се 
највећој светској Акцији и 
различитим програмима 
и светлећим бакљама 
улепшали зидове Тврђаве.
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У светским  
метрополама

Атина ОN

Пекинг ОN

Париз ОN

Рио ОN
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