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ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Нова улагања покрећу привреду

Скуп у пкС - “ЕпС - тЕмЕљни оСлонац рЕиндуСтријализацијЕ СрбијЕ”

Без улагања “Електропривреде Србије” у но-
ве пројекте нема ни развоја српске електро-
машиноградње, а самим тим ни развоја при-
вреде Србије. Да би ЕПС могао да покрене нове 
инвестиције и упосли домаћу привреду, неоп-
ходно је створити услове за улагања - један је 
од закључака скупа “Електропривреда Србије 
- темељни ослонац реиндустријализације Ср-
бије” који је одржан средином јуна у Привред-
ној Комори Србије. Скуп су организовали ПКС, 
у сараднји са ЕПС-ом, Конзорцијумом за кон-
салтинг и инжењеринг у енергетици и уз под-
ршку Министарства за инфраструктуру и 
енергетику Србије.

Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-
а, представио је досадашња улагања, као и пла-
нове за будуће инвестиције. Од 2002. до 2011. го-
дине, како је објаснио Марковић, ЕПС је уложио 
четири милијарде евра, највише у термоелек-
тране и руднике. Од 2002. до 2005. године годи-
шње је улагано око 250 милиона евра и тада је 
било ангажовано око 10 000 домаћих радника, 
док је од 2006. до 2011. године инвестирано око 
500 милиона годишње, а посао је био обезбеђен за 
20 000 радника. Први човек ЕПС-а је подсетио да 
је цена електричне енергије у Србији још од 1990. 
године најнижа у региону.
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Цена електричне енергије у Србији за 
домаћинства и за индустрију већ дуго је 
“закована” за дно лествице, а недостиза-

ње економски оправдане цене значи и ограничење 
за реализацију свих инвестиција ЕПС-а из соп-
ствених средстава од продаје електричне енер-
гије - објаснио је Марковић. - Економски оправда-
на цена је неопходна како би се повећало и учешће 
кредитних средстава и иностраних партнера. 
Да би Србија имала довољно најјефтиније елек-
тричне енергије у Европи, она мора значајно да 
поскупи у наредне две до три године.

Марковић је указао да домаћа привреда у поје-
диним пројектима које ЕПС финансира креди-
тима учествује од 30 до 45 одсто, а детаљно је 
објаснио колико у будућим пројектима ЕПС-а у 
изградњи термоелектрана, хидроелектрана и 
рудника може да учествује српска привреда и по 
броју радника, као и вредност посла.

О потенцијалима, али и реалним потешкоћа-
ма са којима се суочава српска електромашино-
градња говорили су Младен Симовић, директор 
“Енергопројект Ентел-а” и Слободан Бабић, 
председник УО “Руднап Груп Минел Котлоградња” 
и председник ИО конзорцијума за консалтинг и 
инжењеринг у енергетици. Душан Мракић, др-
жавни секретар у Министарству инфраструк-
туре и енергетике, подсетио је да је покренут 
највећи инвестициони циклус у српској енерге-
тици, те да је енергетика једина грана у којој 
током кризе није забележен пад, већ раст.

Саветник премијера Србије проф. др Петар 
Шкундрић је рекао да је могуће да се дуплирају 
инвестиције у ЕПС-у из сопствених средстава и 
да би могле бити од две до 2,5 милијарди евра го-
дишње.

(преузето из е-инфа)
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Будућност у изградњи 
нових постројења  

проф. др аца марковић, прЕдСЕдник уо ЕпС-а 

Стратегија ЕПС-а до 2020. године 
је у изградњи нових капациета. 
- Цена електричне енергије 
је осетљиво питање и нема 
само економски аспект, већ је и 
социјално и политичко питање. 
- Неовлашћена потрошња је 
проблем са којим се најозбиљније 
хватамо у коштац. - Захтев 
УП ЕПС-а је да монтери добију 
статус службених лица.

Проф. др Аца Марковић, 
председник УП ЕПС-а 
Стратегија ЕПС-а до 2020. године  
изградња нових капацитета

Н а међународном саветовању “Енергетика 2012” 
одржаном крајем марта на Златибору на тему 
“Изазови српске енергетике” изнети су резултати 

веома значајних истраживања везаних за ову област, која 
је уједно и најздравија привредна грана у земљи. Наш са-
говорник, председник Управног одбора ЈП “Електропри-
вреда Србије” др Аца Марковић имао је запажено изла-
гање на ову тему. 

У оквиру поменутог скупа презентован је Конце-• 
пт развоја енергетског сектора Републике Србије до 
2020. године на коме сте радили. Можемо ли нашим 
читаоцима представити основне тезе овог концепта?

На саветовању „Енергетика 2012“ на Златибору у окви-
ру једног од панела разматрана је Стратегија развојa ене-
гетике Србије до 2020. године. Изложена су виђења људи 
из ове области везана за стратегију и развој у областима 
нафте и нафтних деривата, гаса, производње угља за про-
изводњу струје, а било је и речи о изградњи нових пострo-
јења у енергетском сектору. Ту се мисли првенствено на 
градњу нових термоелектрана, хидроелектрана, на раз-
вој преносне мреже, дистрибутивне мреже и дата су 
сагледавања у које ће се пројекте улагати до 2020. године. 
Стратегија ЕПС-а до 2020. године је у изградњи нових ка-
пациета. У термо сектору реч је о ТЕ „Колубара Б“, два 

блока по 350 мегавата, затим ТЕНТ Б3 од 750 мегавата, и 
реалан је пројекат градње новог блока у Костолцу од 350 
мегавата, као и подизање производње на копу Дрмно са 
девет на 12 милиона тона угља годишње. За заменске ка-
пацитете и нове ТЕ у Обреновцу морамо да отварамо но-
ве копове у Колубари, и то је услов успешне производње 
и у постојећим и у новим капацитетима. 

Србија мора да одржи минималну производњу угља од 
30 милиона тона у Колубари и постигне 12 милиона тона 
у Костолцу. 

Када је у питању ревитализацијa хидроелектрана успе-
шно се завршава ревитализација агрегата 3 у ХЕ „Бајина 
башта“, а увелико се ради на агрегату А4 у ХЕ „Ђердап 1“. 
Прошле године, 1. јула пуштен је у рад агрегат А 6 у 
“Ђердапу 1”.

У припреми је тендер за ревитализацију ХЕ „Зворник“, 
и радиће се припреме за ревитализацију целог система 
Лимских ХЕ, као што су ХЕ „Бистрица“, “Потпећ“, „Увац“ 
и “Кокин брод“

Раде се и пројекти на сагледавању могућности са RWE 
у градњи РХЕ “Ђердап 3”, као и пројекти за сре-
дњу и горњу Дрину са партнерима из Италије и 
Немачке.
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ЕПС је кренуо офанзивно у производњу из обновљивих 
извора, пуштена је мала ХЕ „Првонек“, планира се и ре-
витализација 15 постојећих малих и градња седам нових 
ХЕ. Размтра се и градња ветропарка у Костолцу од 30 ме-
гавата. 

Каква је ситуација када су преносна мрежа и ди-• 
стрибутивни систем у питању, можете ли упоредити 
нашу ситуацију са ситуацијом земаља у ближем и да-
љем окружењу?

Србија ће морати да се развија и повеже са Румунијом 
на 400 kV мрежи. То подразумева изградњу 400 kV мреже 
из правца Обреновца према Бајиној Башти, а одатле даље 

ка Црној Гори, да би од Тивта до Италије, како је перспек-
тивно најављено ишао кабл. Изградња дринске мреже 
услов је за изградњу РХЕ “Бистрица” снаге четири пута 
170 мегаватa. Тада ће цео систем дринских електрана мо-
рати да се пребаци на 400 kV мрежу и повеже са Републи-
ком Српском.  

Када је дистрибутивни систем у питању очекује нас из-
градња већег броја ТС110/x, само у Београду у плану је из-
градња пет ТС 110/10 kV, као и на подручју Југоистока, 
Електровојдовине, Центра и Електросрбије. ЕПС ће у на-
редном периоду уложити значајна средства у реконструк-
цију мерне технике како би повећао наплaту и смањио 
губитке. Очекује нас реконсктрукција и модернизација 
56 ТС 110/35 kV које треба да се преузму од ЕМС-а. ЕПС 
има у свом програму 100.000 стубова и развој нисконапо-
нске мреже како би се подигао квалитет снабдевања пот-
рошача на средњем и ниском напону. 

Знамо да електрична енергија код нас још увек • 
великим делом има и социјалну улогу, а морала би, уз 
неопходне активности државе у том смислу, да на свим 
нивоима буде третирана као специфична роба са сво-
јим специфичним тржиштем. Која је Ваша визија ре-
шења проблема да електрична енергија има реалну це-
ну а да купци којих у Србији није мало, а спадају у угро-
жене или осетљиве социјалне групе, буду заштићени 
од стране државе?

Ми смо свесни у ЕПС-у да је цена електричне енергије 
осетљиво питање и да нема само економски аспект, већ је 
и социјално и политичко питање. У ЕПС-у постоји разу-
мевање да се мора водити рачуна о платежној способно-
сти грађана и ЕПС је у време кризе неподизањем цене по-
могао да привреда и грађани у Србији лакше поднесу 
економску кризу која је захватила не само Европу, већ и 
свет. Даље одржавање ове цене имало би трајни одраз на 
економски положај ЕПС-а и то не би било добро ни за 
привреду Србије, ни за партнере који раде са ЕПС-ом, 
било да је реч о ревитализацији објеката или су потен-
цијално ангажовани на изградњи нових објеката. 

ЕПС сматра да цена треба да се коригује и мора то да 
аргументује пред Агенцијом за енергетику, која има ман-
дат од 2005. године да од 1. октобра ове године доноси од-
луку и даје сагласност на промену цене електричне енер-
гије. Постоје примери у оркужењу да та разлика у цени 
треба искључиво да се искористи за инвестиције и у раз-
вој производних, преносних и дистрибутивних капаци-
тета и мобилише домаћу привреду у реализацији проје-
ката. Кључно питање је и паритет са другим енергенти-
ма, јер је чињеница да је због ниске цене електричне енер-
гије потрошња са других, чврстих енергената и гаса пре-
шла на електирчну енергију. Не мали број градова у Срби-
ји је где грађани отказују даљинско грејање и прелазе на 
грејање на електричну енергију што је изузетно нераци-
јонално и уколико се тај тренд настави, електроенергет-
ски систем Србије неће моћи да издржи. Студије Еконо-
мског факулета кажу да 9,5 одсто повећање цене 
електричне енергије у производном и индустри-

Офанзивно у производњу енергије из обновљивих извора

Развој преносне мрезе
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јском сектору утиче са 0,17 одсто. Промена цене ствара и 
простор да се уз кориговану цену и државни део ПДВ-а  
може уложити за покриће трошкова за грађане који су 
социјално угрожени. Мора се имати у виду да електрич-
на енергија има изражену нееластичност тражње, јер ка-
да цена пада потражња расте, а када расте цена, потро-
шња пада. Та нееластичност иде и до 2,6 одсто у корист 
раста потрошње у случају пада цене електричне енер-
гије. 

Које су активности у ширем, а које у ужем смислу • 
предвиђене као приоритети ЕПС-а за текућу годину и 
како то конкретно дотиче привредна друштва за дист-
рибуцију електричне енергије?

Постоје три приоритета у дистрибутивној делатности 
која имају карактер стратешеких пројеката: 

1. Развој и уградња нове мерне технологије за мерење 
и надзор потрошње електричне енергије у 
индсутрији и домаћинствима. ЕПС ће улагати 
значајна средства за куповину бројила и развој 
инфраструктуре која подржава мерење, пренос 
података и надзор над потрошњом електричне 
енергије и припреме за развој и увођење smart grid 
система.

2. Реконструкција и подизање на виши ниво 
поузданости 56 трафостаница 110/35 kV које ЕПС 
треба да преузме од ЕМС-а. Циљ је да се уградњом 
нове тенхологије мерења и заштите повећа 
сигурност постројења и потрошача.

3. Уградња 100.00 стубова у нисконапонској мрежи и 
уградња нове пратеће опреме која ће подићи 
квалитет снабдевања купаца. 

Како тумачите чињеницу да су привредна дру-• 
штва за дистрибуцију електричне енергије веома до-
бро пословала у делу наплате електричне енергије, а да 
већих помака у “рату” са техничким и нетехничким 
губицима има у Електровојводини и Електродистри-
буцији Београд док остала привредна друштва бележе 
или стагнацију, или мањи или већи раст губитака?

ЕПС се последњих година суочио са проблемом раста 
губитака у дистрибутивној мрежи који су последица по-
раста техничких и комерцијалних губитака. Код техни-
чких, решење је улагање у дистрибутивну мрежу и у оп-
рему и технологију. Неовлашћена потрошња је оно са 
чим треба да се хвата у коштац. Електровојводина је пра-
ви пример, као и Електросрбија, како се губици могу по-
степено смањивати. Али проблематика смањивања крађе 
је правно, економско и техничко питање, и једино ако се  
системски проблем постави, има шансу и да се реши. У 
Електровојдовини су тај проблем препознали, добро се 
организвали и зато имају позитивне резултате. Промене 
у функционисању и дерегулацији система довешће до то-
га да ће дистрибутивна предузећа куповати губитке и  
имаће итнерес да их смање.

Ваша лична процена и став поводом предстојећег • 
раздвајања електродистрибутивне делатности, хоће ли 
се у свему поступати по моделима које су за сада пред-
ложиле консултантске куће ангажоване на операцио-
нализацији овог задатка који произилази из примене 
новог Закона о енергетици? Каква су искуства других 
земаља кад је ова проблематика у питању? Има ли мес-
та за иницијативу за измену овог Закона баш у делу 
који се тиче раздвајања?

Дистрибутивна делатност мора да прати трендове који 
се одвијају у енергетском сектору Европске Уније саглас-
но са 3. Пакетом везано за електричну енергију, односно 
на обавезе из закона где се мора одвојити снабдевање од 
делатности дистрибуције. Проблем је у томе што по-
следњих година због ниске цене ниједан потрошач није 
хтео да промени снабдевача и оде од ЕПС-а, јер је свако-
ме одговарала постојећа цена. Од 1.јануара 2013. године 
сви који се снабдевају електричном енергијом мораће да 
изаберу свог снабдевача. ЕПС се мора спремити за тај 
тренутак. Постоје четири нивоа раздвајања снабдевања: 
књиговодствено, организационо управљачко, правно и 
власничко. ЕПС је урадио прво, а мора и  организационо 
и управљачко јер на то закон обавезује. Сада се води ра-
справа да ли ће бити један или пет снабдевача, у првој фа-
зи је боље да их буде пет. Основно питање нове организа-
ције је да ли грађани морају у целој Србији да плаћају ис-
ту цену електричне енергије.

Колико је Србија спремна да прихвати квоте за • 
проценат учешћа у такозваној “зеленој” енергији - ене-
ргији из обновљивих извора, које ће јој бити додељене 
као равноправној чланици европске породице у свет-
лу чињенице да термоелектране ипак чине окосницу 
производње електричне енергије у Србији? Из 
којих ће извора Србија добијати главни део 

Модернизацијом опреме за квалитетно  
снабдевање и смањење губитака
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своје “зелене” енергије с обзиром на то да је Електро-
привреда у циљу активне подршке политици развоја 
енергетике засноване на еколошким принципима ос-
новала и Привредно друштво ЕПС-обновљиви изво-
ри?

Уредбом Владе Републике Србије предвиђено је да по-
влашћени произвођачи електричне енергије у сектору 
обновљивих извора производњом из сунчеве енергије 
могу да испуне квоту снаге до пет мегавата и договоре са 
ЕПС-ом испоруку, из ветра је квота 450 мегавата, док за 
остале изворе, мале ХЕ и биомасу не постоје ограничења. 
ЕПС је добио право и обавезу да склопи уговоре са про-
извођачима и призна повлашћену цену. Мере Владе су 
подстакле и ЕПС да другачије размишља, зато је и фор-
мирано ПД ЕПС- обновљиви извори енергије и постоје 
озбиљне акције за улагања у мале ХЕ, ветар, биомасу. 

Да ли енергетски сектор у Србији располаже до-• 
вољним бројем стручњака и знањем у својим редовима 
уопште, да се без проблема може приступити и либера-
лизацији тржишта, и новим инвестицијама, и сарадњи 
са страним инвеститорима и изласку ЕПС-а на берзу, 
као и свим изазовима које носи ново доба?

Енергетски сектор у Србији располаже довољним бро-
јем стручњака да може да се приступи развоју енергет-
ског сектора, изградњи нових објеката, дуго се није гра-
дило, али се последњих година стекла завидна маса знања 
и стручности. У Србији постоји Агенција за енергетику 
од 2005. године и са  пуним статусом и уз одговарајућа те-
хничка, економска и правна знања има капацитет по оце-
ни Комисије Европске Уније да може да координира, пра-
ти и надгледа спровођење реформе енергетског сектора и 
да у довољној мери прати процес дерегулације и регула-
ције у енергетском сектору. 

Ту је и отварње тржишта и постоји довољна маса знања 
за цео процес реформи, а основно је да процес либерали-
зације треба да се развија сагласно карактеристикама ен-
ергетског сектора Србије и чињеници да Србија увози 80 
одсто нафте, 90 одсто гаса, а електрична енергија је неза-
висна и покрива своје потребе и има могућности за извоз 
одређеног дела. Уосталом, ЕПС је прошле године са Еко-
номским факултетом направио смер на мастер студијама 
који се зове „Економија и менаџмент у енергетици“. 

Веома много се ради на квалитету у свим облас-• 
тима, заштити, безбедности и здрављу радника. У том 
смислу честе контакте имате и са представницима Си-
ндиката. Недавно је управо са седнице Управног одбо-
ра ЕПС-а потекла осуда сталних напада на раднике 
привредних друштава од стране несавесних купаца. 
Има ли изгледа да се радницима на терену из ове кате-
горије обезбеди законски статус службених лица како 
би се заштитили и како би се виновници ових напада 
строже санкционисали?

Свесни смо да без озбиљнијег приступа овој области 
неће моћи да се постигну бољи резултати у наплати, јер 
то подразумева искључење потрошача са мреже. Код на-
ших интервенција дешавају се незгодне ситуације и ЕПС 
је покренуо иницијативу према Министарству правде да 
се закон промени и да радници добију статус службених 
лица. УО ЕПС-а је осудио нападе на наше раднике и об-
ратили смо се Минсистартву правде да се уради измена 
закона и у закон унесе да су наши радници службена ли-
ца, те ако дође до повређивања то представља теже кри-
вично дело. Упућено је писмо министрима енергетике и 
правде да покрену процедуру за измену закона и да мон-
тери буду службена лица. Очекујемо позитивно решење 
у наредном периоду. 

Која би била Ваша порука “Југоистоку” као при-• 
вредном друштву специфичне територијалне, геогра-
фске, демографске и социјалне структуре?

“Југоисток” као привредно друштво које је настало ин-
теграцијом бивших ЈП Ниш, Врање, Лесковац и Еле-
ктротимок Зајечар спада у ПД која покривају велику те-
риторију Србије и има велики број купаца. Мислим да 
пред руководством „Југоистока“ стоје велики изазови ка-
ко би се односи у самом друштву хармонизовали и дока-
зала синергија предузећа на један нов  начин. То подразу-
мева да стратешки планови развоја дистрибутивне мре-
же буду донети на нивоу ПД-а, усаглашена са локалном 
самоуправом, и да се та економија обима која је присутна 
искористи да се добром планском политиком дође до из-
градње већих енергертских објеката у деловима ПД-а где 
је то најпотребније. 

На огранке треба пренети финансије, овлашћења и од-
говорност за оно што припада њима, односно да могу да 
интервенишу на локалу, да се не осећају запостављеним. 
Добри примери из огранака треба да буду пример како да 
се ради и у другим срединама. Неопходне су мере цен-
трализације за стратешка питања, а децентрализација за 
локалну проблематику. 

Кључна улога је комуникација са Синдикатом, не да би 
им се удварало, већ да Синдикат буде фактор који под-
стиче централизовану децентрализацију. Циљ је успеш-
није ПД у економском и техничком смислу, задовољство 
запослених и потрошача, исти циљ имају и менџмент и 
Синдикат и нема разлога да буду две супростављене стра-
не. То ће наредни дани показати и у то дубоко верујем.

С. Манчић
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Наплата стабилна, губици и 
дуговања – камен спотицања 

СаСтанак дирЕктора приврЕдних друштава за диСтрибуцију ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ у кладову 

● Наплатни задатак сва привредна друштва остварују изузетно успешно, али се коначно  
мора ставити тачка на даљи раст губитака, али и на увећање дуговања купаца из свих 
категорија

● Измештање мерних места, даљинско очитавање и управљање једини ефикасан начин за 
контролу и сузбијање крађе електричне енергије и свих облика неовлашћене потрошње

● Позитивна искуства најуспешнијих привредних друштава треба применити свуда где се 
наилази на тешкоће како у наплати тако и у борби са техничким и нетехничким губицима

Н аплата на нивоу свих привредних друштава је 
то-ком првих пет месеци текуће године изузетно 
успешно спроведена,  па се с правом и сасвим ре-

ално  може очекивати да ће наплатни задатак за 2012. го-
дину од 96% бити остварен у потпуности. Проценат на-
плате у кумулативу износи 93,6%  и он је остварен у вео-
ма неповољним условима, а резултати у овом сегменту 
упркос томе најбољи су у последњих пет година, речено је 
на састанку директора свих привредних друштава за 
дистрибуцију електричне енергије на нивоу Електропри-
вреде Србије, одржаном 7. јуна у Кладову у организацији 
ПД Југоисток- Ниш.

Састанку су присуствовали Животије Јовановић, дире-
ктор Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЈП 
ЕПС, Милан Миросављевић, директор Сектора за одно-
се с јавношћу, Радован Станић, помоћник директора Ди-

рекције за дистрибуцију електричне енергије, Ненад 
Мраковић, директор Сектора за дистрибуцију и управ-
љање дистрибутивним системом, Томислав Папић, изв-
ршни директор ЕПС-а, Гвозден Илић, директор ПД Це-
нтар, Саша Стефановић, у име ПД Електросрбија, Стеван 
Милићевић, директор ПД ЕД Београд са сарадницима, 
Петар Загорчић у име ПД Електровојводина, Драган 
Крстић, председник СО ПД ЕД Југоисток и Драган Миле-
нтијевић. в.д. директора ПД Југоисток Ниш, као домаћин 
скупа.

На састанку је наглашено  да се мора  стати на пут даљ-
ем увећању дуговања купаца из свих категорија, и пре 
свега прецизним дефинисањем  циљних група проблема-
тичних купаца код којих се наплата мора подсти-
цати не само у делу текуће потрошње већ и по-
стојећих дуговања. 
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У том смислу привредна друштва треба да користе по-
зитивна искуства  оних који су успели да се изборе за то 
да дужници не увећавају своје дугове тако што и даље не-
ометано троше електричну енергију коју не плаћају или 
редовно или – никако. Ту, наиме, треба применити сва 
правна средства којима би се овај проблем значајно 
умањио и на крају свео на минимум.

Без модернизације и увођења даљинског управљања 
нарочито у делу очитавања, контроле и искључења са мр-
еже, то ће бити веома тешко, али се зарад редовних пла-
тиша који ипак чине већину купаца електричне енергије, 
морају стриктно примењивати све зацртане мере како би 
проблем заосталих дуговања био дефинитивно решен. 
Истовремено, Управном одбору ЕПС-а ће се пренети став 
и чињеница да се проблем дуговања локалних самоу-
права, државних предузећа и предузећа у реструктуи-
рању мора решавати на вишем нивоу, јер привредна 
друштва не располажу инструментима довољно ефикас-
ним за трајно решавање проблема у овој области и по-
требна им је помоћ како би  се ова дуговања контролиса-
ла и убудуће елиминисала у задовољавајућој мери.

Губици су, међутим, и даље камен спотицања, нарочи-
то у ПД Југоисток Ниш, где се чине напори да се њихов 
ниво најпре стабилизује а онда да се њихови узроци ели-
минишу како би се ниво губитака свео на прихватљиве 
оквире.

-У Југоистоку смо и те како свесни проблема губитака, 
и тим поводом  је пословодство у сарадњи и уз подршку 
Синдиката почело да примењује Правилник о награђива-
њу и кажњавању одговорних у овој области, и ја очекујем 
да ове, али и све друге мере које и ургентно и дугорочно 
намеравамо да примењујемо, дају резултате у веома блис-
кој будућности, нагласио је Драган Милентијевић, в.д. 
директора ПД Југоисток говорећи о корацима које ово 
привредно друштво предузима како би стало на пут 
тренду раста губитака, нарочито у неким својим огран-
цима који утичу на друштво као целину.

И у Електросрбији и ПД Центар уочен је тренд раста гу-
битака у односу на исти период прошле године. Јако до-
бар учинак и искуства Електровојводине и ПД ЕД Београд 
у овој области морају се пренети пре свега у Југоисток 
али и свуда где за то има потребе, истакао је директор 
Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЈП ЕПС 
Животије Јовановић, који је председавао састанком у 
Кладову.

-И поред отежавајућих околности, које су заиста огро-
мно бреме свих дистрибутера, а односе се пре свега на не-
постојање уједначене логистичке подршке свих држав-
них органа у сузбијању неовлашћене потрошње електри-
чне енергије, нејединствене реакције правосуђа по овом 
питању, немогућности техничко-технолошке модерниза-
ције и набавке одговарајућих и примерених мерних уре-
ђаја који се могу даљински контролисати, бар не у довољ-
ном броју, ми се морамо и овог пута суочити са пробле-
мом губитака и применом мера из усвојеног Акционог 
плана непрекидно и упорно радити на њиховом сузби-
јању у што је могуће већој мери, рекао је директор Јова-
новић. У том смислу очекујемо озбиљније помаке и то је, 
поред одржавања наплате на планираном нивоу, наш 
приоритетни задатак.

На састанку је било речи и о предлогу Уредбе о услови-
ма испоруке и снабдевања електричном енергијом о коме 
је говорио директор Сектора за дистрибуцију и управља-
ње дистрибутивним системом Ненад Мраковић, док је 
Томислав Папић, извршни директор ЕПС-а,  директоре 
привредних друштава упознао са активностима у пред-
стојећем процесу раздвајања електродистрибутивне де-
латности, о чему ће коначне одлуке тек бити донете и то 
после сагледавања свих аспеката ове обавезе која проис-
тиче из Закона о енергетици.

Д.Трајковић

Монтерима статус службених лица
На састанку је такође закључено да и Синдикат и 
пословодства имају истоветан  и заједнички став 
који ће бити преточен у апел и званично сао-
пштење о томе да се још једном актуелизује пи-
тање статуса електромонтера. Они  су често на 
својим радним местима на терену суочени са напа-
дима појединих купаца који насрћу на њих, угро-
жавају им животе и уништавају опрему и спреча-
вају их да неометано обављају своје редовне за-
датке као што су искључења са мреже услед од-
бијања да се дуговања измире. Статус службених 
лица значајно би утицао на бољу заштиту радника 
на овим пословима јер би казне за изгреднике би-
ле адекватније и ефикасније, сматрају и  Синдикат 
и пословодства привредних друштава и апелују да 
се на највишем нивоу како ЕПС-а тако и државе ова 
иницијатива поново размотри.

Синдикат против раздвајања
Синдикат ЕПС-а се противи  раздвајању  
трговине и дистрибутивне делатности и  
сматра да Електропривреда Србије мора и може 
опстати једино као јединствено предузеће  које ће 
само тако успешно одолети свим изазовима који 
му предстоје, истакао је Драган Крстић, 
председник Синдикалне организације ПД ЕД 
Југоисток и председник КОР-а. У том смислу 
спремни смо да заједно са пословодствмо у 
широком и свеобухватном дијалогу, станемо иза 
овог става и помогнемо у проналажењу 
адекватнијих решења које би ЕПС и сва привредна 
друштва учиниле ефикаснијим и модернијим 
пословним системима.
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АприлскА нАплАтА  
нАдмАшилА очекивАњА

СаСтанак дирЕктора дирЕкција за трговину ЕлЕктричном ЕнЕргијом  
 Свих приврЕдних друштава у  кладову

● Изузетно добра наплата електричне енергије у априлу упркос отежаним условима 

● Неопходна израда акционих планова наплате за мај

● Коначно решавање проблема милионских дугова код купаца из категорије домаћинства 
– подршка редовним платишама

П ривредна друштва за дистрибуцију електричне 
енергије у оквиру ЕПС-а остварила су изузетно 
добре резултате наплате у априлу, и поред тога 

што је тај задатак био отежан многим неповољним окол-
ностима. Наплатни задатак привредна друштва оствари-
ла су са 92,63%, док је по основу фактурисане реализације 
достигнуто 95,35%. Кумулативно, наплата је достигла 
91,37%, и то су , укупно гледано, резултати који наго-
вештавају да ће постављени наплатни задатак за 2012. го-
дину од 96% реално бити достигнут, истакнуто је на са-
станку директора Дирекција за трговину електричном 
енергијом привредних друштава за дистрибуцију елек-
тричне енергије који је одржан 11. маја у Кладову, при че-
му је ПД ЕД Југоисток био домаћин скупа.  

Резултати су постигнути у изузетно тешким условима, 
после зимских месеци  веома  високе потрошње, опте-
рећености система и ограничених могућности за појачан 
рад на наплати, и управо зато они представљају велики 
успех свих привредних друштава на нивоу ЕПС-а.

-Одличан резултат који смо постигли представља оба-
везу да до краја године у потпуности остваримо пројек-
цију наплатног задатка од 96 %,што с обзиром на април-
ски резултат није нереално. Очекујем да свако привред-
но друштво направи детаљни акциони план наплате за 
текући месец, како бисмо тренд добре наплате наставили 
у жељеном правцу. Поред тога, уз даља настојања да ство-
римо партнерски однос са купцима, и да свима омогући-
мо највећи могући комфор за плаћање утрошене елек-
тричне енергије, морамо брзо и ефикасније него до сада 
решавати проблем купаца са енормно великим дуго-
вањима из категорије домаћинстава, оних који се нису 
одазвали ниједном нашем апелу да проблем решимо на 
обострану корист и задовољство. Тиме ћемо учинити не 
само нашу компанију рентабилнијом, већ ћемо показати 
да уважавамо напоре већине купаца из ове категорије 
који редовно измирују своје обавезе , истакао је Животије 
Јовановић, директор Дирекције за дистрибуцију 
електричне енергије Електропривреде Србије на 
састанку у Кладову.
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Милан Миросављевић, директор Дирекције за од-
носе с јавошћу ЕПС-а , нагласио је да је наплата у ап-
рилу 2012. најбоља од 2008. године наовамо, и да сва 
привредна друштва морају активно радити на мајској 
наплати како би сви напори резултирали остварењем 
степена наплате пројектованог за 2012. годину. Она 
привредна друштва која су  забележила мањи степен 
наплате од очекиваног, или која су суочена са кон-
кретним проблемима приликом наплате, морају да 
изнађу ефикасна решења и да ниво наплате доведу до 
жељеног и пројектованог, рекао је он. Због тога ће 
мајска наплата бити прави показатељ трендова у об-
ласти наплате, и она мора бити још боља јер ће се то-
ком пролећних месеци многи негативни фактори 
који су последица оштре зиме, повећане потрошње и 
рада под отежаним условима, одразити на пословање 
како привредних друштава, тако и на Електропривреду 
Србије у целини. Наплата у мају мора да буде против-
тежа таквим економским притисцима и отежа-
вајућим околностима.

На скупу су размотрени и ефекти примене Одлуке 
о ванредним попустима за потрошњу у фебруару и 
закључено да је одлука доследно и свуда спроведена, 
што није био лак задатак с обзиром на то да је око по-
ла милиона купаца у фебруару имало право на неки 
вид попуста на фебруарском рачуну за електричну 
енергију.

Састанку су, поред директора Јовановића и Миро-
сављевића, присуствовали директори Дирекција за 
трговину, и то из ЕДБ  др Мирослав Пешић са сарад-
ницима, из Електровојводине мр Бранислав Радовић, 
у име ЕД Центар састанку је присуствовала Нада 
Марковић, а резултате ЕД Електросрбија представио 
је Ђорђе Јаћимовић. Састанак је  водила Гордана 
Ђошић из Дирекције за трговину електричном енер-
гијом ЕПС-а. Резултате наплате и планове за даљи 
рад представила је у име ПД ЕД Југоисток  Ивана Ђе-
нић, директор Дирекције за трговину електричном 
енегијом ПД Југоисток, која је у име домаћина поз-
дравила присутне и представила резултате Југоистока 
који су кад је наплата у питању веома добри.

Присутнима се обратио и Драган Милентијевић, 
в.д. директора ПД ЕД Југоисток, истакавши да су 
овакви стручни скупови  права прилика да се рад у 
области  наплате унапреди и размене корисна иску-
ства на опште добро. Састанку је присуствовао и пре-
дседник Синдиката ПД ЕД Југоисток Ниш, Драган 
Крстић.

Д.Трајковић

Предњаче Електровојводина,  
ЕДБ , Југоисток....

У степену извршења наплатног задатка у 
априлу, најбоље резултате показала је ПД 
ЕД Електровојводина Нови Сад са 
100,36%, следи ПД ЕДБ  Београд са 
94,26%, а треће место припало је ПД ЕД 
Југоисток из Ниша са 89,75%. ПД ЕД 
Електросрбија Краљево у априлу је 
остварило 85,82% наплатног задатка, а 
ПД ЕД Центар Крагујевац 85,78%.

И у степену наплате остварене 
фактурисане реализације „поредак“ је 
сличан, с тим што ЕДБ на том пољу 
бележи бољи резултат него 
Електровојводина, 102,24% наспрам 
такође одличних 98,73%. ПД ЕД Југоисток 
је са 94,21% на стабилном трећем месту 
међу привредним друштвима, ПД ЕД 
Центар – Крагујевац  бележи степен од 
88,06%, док је ПД ЕД Електросрбија 
Краљево имала резултат од 87,27%.

Степен извршења наплатног задатка 
кумулативно, за период од првог јануара. 
до 30. априла 2012. године за сва 
привредна друштва у целини износи 
90,67%, а степен остварене фактурисане 
реализације је нешто већи у кумулативу и 
износи 91,37%

Упорно против упорних неплатиша, 

Сва привредна друштва морају  
максимално појачати активности на 
решавању проблема упорних неплатиша 
из категорије домаћинстава, којих нема 
много, али који појединачно дугују веома 
велике износе. Они угрожавају и умањују 
наше напоре да охрабримо и наградимо 
редовне платише који чине знатну 
већину наших купаца из ове категорије, 
истакнуто је на састанку. Због тога се они 
морају  процесуирати и надлежне службе 
морају пратити процесуирање дужника 
пред судовима, и евидентирати све 
планиране и спроведене мере, од 
опомене, упозорења, свих уплата које 
уследе, преко искључења са мреже до 
тужби.
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Наплата све боља

СаСтанак дирЕктора дирЕкција за трговину пд за диСтрибуцију

У спостављени тренд наплате после тешка прва два 
зимска месеца ове године на таквом је нивоу да се, 
после мајских остварења, реално може очекивати 

да ће се ове године достићи, понегде и премашити, пла-
нираних 96 процента наплате фактурисане потрошње. 
Четири привредна друштва за дистрибуцију у мају су 
премашила сто одсто наплаћене фактурисане реализа-
ције, а међу њима краљевачка „Електросрбија“ достигла 
је 108,74 процента. У стопу је прати ЕДБ, а потом следе 
„Електровојодина“ и нишки „Југоисток“. Једино је кра-
гујевачки „Центар“ остао испод црте, што је објашњено 
стањем у смедеревској „Железари“. Збирни проценат 
наплате за мај износио је 104,47 одсто, и то је најбоље ме-
сечно остварење не само од почетка ове године него и 
најбоље мајско у протеклих пет година.

Ово је констатовано на састанку директора Дирекција 
за трговину ПД за дистрибуцију, одржаном у Новом 
Саду, коме је председавала Гордана Стаменковић, главни 
економиста у Сектору за трговину и односе са тарифним 
купцима у Дирекцији ЕПС-а за дистрибуцију, а у раду 
скупа учествовао је и Животије Јовановић, директор ове 
дирекције. У име домаћина, учеснике је поздравио Петар 
Загорчић, заменик директора ПД „Електровојводина“, 

који је навео да је „тајна“ успеха овог ПД у томе 
што се ради систематично, континуирано и 

са мултидисциплинарним приступом сва-
ком проблему посебно, а такође, како је 

навео, „Електровојводина“ утужује 
све дужнике без изузетака.

О пракси у „Електровојводини“ 
говорио је и Бранислав Радовић, 

директор Дирекције за тргови-
ну, истакавши да се дужници-

ма у привреди приступа се-
лективно, да се ради тим-

ски и да свако добија 
јасан и циљани 

захтев. На састанку је договорено да сва ПД примене ова-
кав начин рада и да великим дужницима приступају се-
лективно и тимски. Зоран Милашиновић, из „Електро-
србије“ оценио је да нема добре наплате без сталног при-
тиска на дужнике и навео да ће ових дана кренути двеста 
хиљада упозорења купцима са невеликим, али сталним 
дуговима. Нада Марковић, из ПД „Ценатар“ казала је да 
је у Смедереву наплата пала за десет одсто, а Ивана Ђе-
нић, из „Југоистока“да је прво петомесечје ове године би-
ло боље него исти период лане, али и она се придружила 
мишљењу већине да се добри резултати постижу само 
принудним мерама према дужницима. Мирослав Пе-
шић, из ЕДБ-а казао је да је наплата код буџетских ко-
рисника врло отежана и да је готово подједнако 
тешко наплатити дуг од републичких институ-
ција и локалних самоуправа. 

(преузето из е-инфа)



14

Хидроенергија  
за развој зелене економије

Конференција цеДеф-а на тему  
мале хиДроелеКтране - преДности и перспеКтива

ед
 ју
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ис

то
к

Централно-европски форум за развој – ЦЕДЕФ под покровитељством ЈП 
„Електропривреда Србије“, а у сарадњи са Агенцијом за енергетску ефикасност 
Републике Србије, обележио је 5. јуни Светски дан заштите животне средине 
организовањем међународне конференције на тему предности и перспектива  
изградње малих хидроелектрана. Конференција је одржана у Гамзиградској бањи 
надомак Зајечара где се налази мала хидроелектрана “Гамзиград”, једна од најстаријих 
малих хидроелектрана у Србији.

С куп је изазвао велико интересовање стручне и 
шире јавности због изузетног значаја који хидро-
енергија има за економски раст и развој Србије и 

региона. Већа употреба обновљивих извора енергије и 
повећање инвестиција у ”зелену” економију за Србију би 
значило отварање великог броја нових радних места, 
смањење зависности од увоза енергената и мањи спољно-
трговински дефицит. На Конференцији је истакнуто да 
се у Србији тренутно искоришћава свега 62 посто хидро 
потенцијала за велике хидроелектране док се преостали 
неискоришћени потенцијал налази у малим хидроелек-
транама. Данас је у погону само 31 мини хидроелектрана 

укупне снаге 34,654 MW и годишње производње од 150 
GWh, што представља свега шест процената укупног 
процењеног потенцијала мини хидроелектрана.

На конференцији је присуствовало око 200 представ-
ника владе, локалних и регионалних управа и самоу-
права, великог броја јавних и приватних компанија, као 
и представника финансијских институција. Стручној и 
широј јавности су, поред уредби и регулатива, предста-
вљени и примери добре праксе, искуства и ефекти рада 
досадашњих мини хидроелектрана, као и могућ-
ности финансирања пројеката изградњe мини 
хидроелектрана.
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Др Аца Марковић, председник УО ЈП ЕПС, от-
варајући Конференцију саопштио је: „Захваљују-
ћи уредбама Владе Републике Србије створени 

су технички, економски и правни оквири за коришћење 
ОИЕ. До сада је изграђено 16 мини хидроелектрана, а 
ЕПС у скоријој будућности планира изградњу још седам 
мини хидроелектрана. Тренутно, ЕПС има уговорну оба-
везу према 25 повлашћених произвођача, од којих от-
купљује сву произведену енергију по повлашћеним тари-
фама“. Оснивањем привредног друштва за обновљиве 
изворe, као и покретањем бројних пројеката ревитализа-
ције постојећих и изградњом нових малих електрана, 
ЕПС је, према речима Аце Марковића, показао колики 
значај придаје малим електранама и да поступа у складу 
са принципима Стратегије развоја енергетике у Србији 
до 2015. године. Наше тежње су да у укупној производњи 
електричне енергије обновљиви извори учествују са ви-
ше од 20 посто, истакао је Марковић.

Зоран Манасијевић, помоћник генералног директора 
за технички систем ЕПС-а критички се осврнуо на доса-
дашњу праксу изградње малих хидроелектрана, исти-
чући бројне препреке. 

„Србија има велику потребу за изградњом нових капа-
цитета малих хидроелектрана, али до сада је мало урађе-
но на том пољу. Разлог томе јесте непостојање јединстве-
не децентрализоване подршке, као и непостојањe јасно 
дефинисаних законских и регулатива које грарантују ду-
горочну сигурност инвеститорима који желе овим да се 
баве“, напоменуо је Зоран Манасијевић.

„Енергија малих водотокова је богатсво које Србија не-
довољно користи. Од укупног енергетског потенцијала 
ОИЕ око десет посто иде на потенцијал малих водотоко-
ва на којима се могу градити мале хидроелектране. 
Процењена вредност инвестиција у проширење ових ка-
пацитета износи скоро 13 милиона евра. У 2012. години 
постоји могућност да се удвостручи број малих хидрое-
лектрана и очекује се вишеструко повећање инсталисане 
снаге“, тврди Драган Милентијевић, в.д. директора ПД 
“Југоисток-Ниш”.

Према речима мр Бојана Ковачића, заменика директо-
ра Агенције за енергетску ефикасност мале хидроелек-
тране су погодне, како за снабдевање електричном енер-

гијом изолованих потрошача, нпр. на планинама, тако и 
за развој туризма, пољопривреде, водоснабдевања и дру-
гих активности, пре свега, сеоских домаћинстава. Већина 
планина у Србији је релативно богата водом, са рекама 
које на релативно кратким дужинама остварују велике 
падове, чиме се стичу врло повољни услови за њихово 
енергетско коришћење. Искоришћењем укупног енер-
гетског потенцијала малих хидроелектрана мањих од 10 
MW у Србији је могуће произвести око 4,7 посто од укуп-
не производње електричне енергије у и око 15 посто сада-
шње производње електричне енергије у хидроелектрана-
ма. Оно што треба посебно нагласити, јесте да је од 2010. 
године и у нашој земљи усвојен систем подстицајних от-
купних цена, тзв. feed-in tariff систем, за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора енергије, чи-
ме се подстичу инвестиције и у мале хидроелектране.

Како би се стимулисала већа употреба хидроенергије и 
превазишли проблеми са којима се сусрећу инвеститори 
Министарство је Уредбом о подстицају производње елек-
тричне енергије крајем 2009. године прописало Feed-in 
tarife у износу од 7,8 до 9,7 евроценти/kWh уз уговорну 
обавезу за повлашћеног произвођача у периоду од 12 го-
дина. Од 2010. године, сви произвођачи електричне енер-
гије у малим хиодроелектранама до 10 МW имају право 
да буду повлашћени произвођачи електричне енергије.

Енергопројект-Хидроинжењеринг, у сарадњи са Инсти-
тутом за водопривреду „Јарослав Черни” израдио је пре 
20 година „Катастар малих ХЕ на територији Србије ван 
САП”. По том катастру укупна инсталисана снага би из-
носила 443МW, са годишњом производњом од 1.55TWh, 
односно енергијом вредном око 47 милиона долара.

„Србија је богата брдско планинским водотоковима ко-
ји су погодни за изградњу мини хидроелектрана. Значај 
мини хидроелектрана у енергетском смислу није тако ве-
лики, али је стратешки значај много већи, како са стано-
вишта сигурности снабдевања електричном енергијом 
локалних потрошача, тако још више са становишта запо-
шљавања домаћих капацитета за производњу опреме и 
извођење радова. Тако би се поред позитивних социјално 
економских ефеката остварила и уштеда око 52 милиона 
долара“, истакла је Јованка Арсић-Каришић, пре-
дседник УО ЦЕДЕФ-а.
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Мини хидроелектране представљају велики потенци-
јал за производњу електричне енергије у Србији. Наро-
чито у времену када за обновљиве изворе енергије постоје 
многи модалитети финансирања и поуздан поврат ин-
вестиције. Активним учешћем у пројектима на пољу ми-
ни хидроелектрана Schneider Electric доприноси иско-
ришћењу ових извора енергије на најбољи начин. Мини 
хидроелектрана је исплатива инвестиција. Наравно, уз 
добар пројекат и пажљиво изабрану опрему. Искуство из 
иностранства, шест реализованих пројеката у Србији, 
као и решења која гарантују максималну продуктивност, 
олакшано управљање и одржавање, као и повећану по-
узданост и безбедност разлози су због којих је компанија 
Schneider Electric лидер у овом сегменту“, нагласио је Дра-
гољуб Дамљановић, директор Schneider Electric Србија.

Ненад Лучић, менаџер за развој производа Volksbank 
представио је услове кредитирања пројеката везаних за 
финансирање изградње објеката за производњу електри-
чне енергије коришћењем обновљивих извора: ”Ови кре-
дити реализују се по принципу пројектног финансирања 
са роком отплате до 12 година. С обзиром на потенцијал 

обновљивих извора у Србији и временски рок за који се 
инвестицја исплати, одлучили смо се за финансирање 
мини- хидроцентрала и постројења за биомасу. Неколико 
пројеката је у фази предфинансирања, тако да до краја 
године очекујемо и прве реализоване пројекте”.

„АТБ СЕВЕР је основан 1923. године и један је од најста-
ријих произвођача електричних машина у Југоисточној 
Европи. Производња и ремонт синхроних и асинхроних 
генератора, различитих напонских нивоа, снага и броја 
обртаја, један је од главних програма АТБ СЕВЕР-а. У са-
радњи са светски реномираним произвођачима, АТБ 
СЕВЕР и АТБ ФОД производе турбине и турбинску опре-
му. АТБ СЕВЕР са сопственим Инжењерингом гради 
МХЕ по принципу “кључ у руке” тј. производи и испору-
чује комлетну хидро, машинску и електроопрему, опре-
му за управљање и мониторинг, а такође ради пројекте, 
монтажу и пуштање у рад“, рекао је Миле Тодоровић, ди-
ректор продаје генератори, пројекти и ремонт, АТБ 
СЕВЕР.

Оливера Манић

мАле ХидроелектрАне 
кАо оБновЉиви иЗвор 
електричне енерГиЈе

В . д. директора ЕД “Југоисток” Ниш Драган Милен-
тијевић имао је на конференцији  ЦЕДЕФ-а У 
Гамзиградској бањи запажено излагање које у 

целости објављујемо:

Од укупног енергетског потенцијала ОИЕ око 10% иде 
на потенцијал малих водотокова на којима се могу гради-
ти мале хидроелектране. Ове процене се заснивају на 

Катастру малих електрана из 1987 године са описаних 
856 локација, снаге од 90 кW до 8,5 МW, укупне снаге 449 
МW и процењене годишње производње од 1590 ГWх. 
Око 90 % локација  поседује потенцијал снаге испод 1 
МW.

Уз јасно формирану спознају о неопходности стварања 
електричне енергије, енергија малих водотокова се рас-
познаје као богатство којим се располаже, а не користи се 
довољно. Производња електричне енергије у малим  хи-
дроелектранама има низ предности у односу на друге мо-
гућности производње електричне енергије. Најзначајније 
су: искоришћење расположивог енергетског потенција-
ла, високи захтеви за очување животне средине и укупна 
цена изградње велике већине електрана је приступачна 
приватним инвеститорима.  

Постоје добре могућности за активно укључење дома-
ћих пројектаната и домаћих произвођача опреме. Ипак, 
број запослених у експлоатацији ОИЕ није велики,а про-
изводња опреме није занемарљива. Изградња малих ХЕ 
би повећала и послове грађевинске оперативе.
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Посредна корист би представљале и локације са брана-
ма које би омогућиле евентуална наводњавања обради-
вих површина, формирање пратећих водоводних систе-
ма са пијаћом водом, као и изградњу рибњака.

Са изградњом већег броја малих хидроелектрана доћи 
ће до смањења укупних губитака електричне енергије у 
дистрибутивним мрежама напона 0,4 kV, 10 kV и 35 kV, 
које су у окружењу локација малих електрана.

Многе локације би могле да открију и свој реални ту-
ристички потенцијал, те да постану атрактивне и за так-
во улагање.

Недостаци су висока цена и допунски трошкови на 
евентуално пресељење становништва због евентуалне 
градње брана, могуће потапање пољопривредног земљи-
шта и решавање имовинско правних односа. Цену изгра-
дње могу подићи и трошкови прикључивања електране 
на електричну дистрибутивну мрежу. Укупни инвести-
циони трошкови, па и време исплативости се значајно 
смањују када се мала електрана гради у склопу пројекто-
ваног хидрограђевинског објекта предвиђеног за водос-
набдевање, наводњавање, туризам, и каскадне регулаци-
је водовода. Код свих већ изграђених водозахвата овог 
типа треба испитати могућност производње електричне 
енергије.

У циљу већег коришћења ОИЕ, Закон о енергетици је 
предвидео могућност увођења неких од подстицајних 
инструмената за стимулисање ОИЕ у виду субвенција 
при изградњи потребних постројења, али до данас то 
није правно реализовано. Реализован је концепт субвен-
ција по основу произведене електричне енергије (повла-
шћене цене електричне енергије или Феед-ин Тарифф).  

ПД“Југоисток“ је власник седам хидроелектрана, укуп-
не инсталисане снаге  8,079 МW и просечне годишње 

производње 18 105 000 кWх. Од наведених седам хидрое-
лектрана чак три су ушле у други век експлоатације, а на-
ша лепотица МХЕ Вучје ће наредне године прославити и 
110 година успешног рада.

Дефинисани су планови за повећање снаге наших МХЕ 
од 3,22 МW и енергије 12 050 000 кWх у постојећим елек-
транама. Процењена вредност инвестиција у проширење 
ових капацитета износи око  12 700 486  еура.

У плану је изградња три електране на новим локација-
ма укупне инсталисане снаге 5,93 МW и процењене укуп-
но произведене електричне енергије од 21 620 000 кWх. 
Процењена вредност инвестирања у нове капацитете из-
носи   7 062 000  еура.

На територији ПД “Југоисток” у функцији је у 2011. го-
дини било још 15 МХЕ у приватном поседу, укупне ин-
сталисане снаге 5,759 МW са годишњом производњом од 
6 752 000 кWх. У 2012. години ће се можда и удвостручи-
ти број МХЕ а инсталисана снага ће се вишеструко по-
већати. Поред МЕ које су се уобичајено градиле, ове го-
дине су пуштене у рад и прве соларне електране као и 
електране на био-гас.

ПД “Југоисток” ће у наредном периоду због све већег 
броја МЕ морати да мења и приступ развоју средњена-
понске мреже како би се створили и бољи услови за 
приступ МХЕ дистрибутивној мрежи.

На самом крају, због значаја поменуте теме, ЕПС је фор-
мирао ПД за обновљиве изворе електричне енергије које 
је преузело послове планирања и изградње нових капа-
цитета, као и израду студија и пројеката санације, рекон-
струкције, ревитализације и евентуалног повећања капа-
цитета постојећих МХЕ.
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Појачане мере за бољу наплату

савет за трговину еД “југоистоК” ниш у Куршумлији

П овећању степена наплате испоручене електричне 
енергије потребно је посветити посебну пажњу 
из разлога што до 01.09.2012. године у сваком 

огранку појединачно треба остварити кумулативни сте-
пен наплате од 96% фактурисане електричне енергије.

У јуну треба наставити појачаним интензитетом на 
наплати, како би се обезбедила потребна средства за за-
раде и за измиривање обавеза Привредног друштва.

Карактеристичне групе вирманских купаца према ко-
јима треба усмерити активности на наплати потражи-
вања су следеће:

■ Дужници са дугом од 100 хиљада динара до  
1 милион динара,

■ Дужници са дугом од 1 до 5 милиона динара,
■ Дужници са дугом од 5 до 10 милиона динара,
■ Дужници са дугом већим од 10 милиона динара,
■ Фирме у стечају,
■ Буџетске установе.

На састанку је наглашено да је потребно посебно усме-
рити активности на наплати потраживања према угос-
титељским објектима. Такође, потребно је пра-
тити купце који дугују већи број фактура, врши-
ти притисак опомињањем, подсећањем да нису 

У огранцима Југоистока је у мају остварен следећи степен наплате фактуре:

огранак ЕТЗ Ниш Пирот Прокупље Лесковац Врање ПД

% наплате фактуре 108,98 105,59 109,26 89,02 97,21 91,91 101,51

На Савету за трговину одржаном 13. јуна ове године у Куршумлији речено је да је у мају 2012. 
године у ЕД “Југоисток” Ниш остварење наплате наплатног задатка 95,22%, по чему је ЕД 
“Југоисток”  заузео четврто место међу ПД за дистрибуцију електричне енергије у ЈП ЕПС. По 
наплати фактурисане електричне енергије за месец април 2012. у мају 2012. Југоисток је био 
четврти са 101,51%, што је боље од остварења у мају 2011. године које је износило 94,51%.
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измирили дуговање, обуставама и инсистирати 
да измире своје дуговање. 

Дуг угоститељских објеката до 01.08.2012. свести на из-
нос једне месечне фактуре.

Утврдити тренутно стање шифрирања података у бази 
(ГЕПС) и завршити шифрирања, уколико до сада није за-
вршено.

Карактеристични дужници групе “домаћинство” пре-
ма којима треба усмерити активности на наплати потра-
живања су следеће:

■ Дужници са дугом од 50 до 100 хиљада динара
■ Дужници са дугом од 100 хиљада динара до  

1 милиона динара
■ Дужници са дугом већим од милион динара
■ Највећих 50 дужника  

(купци за које су формирани досијеи)
■ Социјалне категорије купаца
■ Запослени у ЕД “Југоистоку”.

До 31.12.2012. године наплатити потраживања од за-
послених у целости.

Инсистирати на обуставама испоруке електричне енер-
гије свим дужницима из групе “домаћинство” који дугују 
више од милион динара.

Закључцима са састанка директора Дирекција за трго-
вину електричном енергијом ЈП ЕПС посебан акценат 
треба ставити на предузимању и реализцији мера за нап-
лату потраживања од 50 највећих дужника у сваком од 
огранака ПД.

При слању опомена и вршењу обустава вирманским и 
купцима групе “домаћинство” треба поштовати редо-
след:

■ Купци са највећим дугом
■ Купци са највећим бројем фактура у дугу
■ Купци са највећим бројем месеци без уплата
■ Купци са највећим фактурама
■ Купци са неочитаним стањем у дужем  

временском периоду.

Закључено је, такође, да је потребно извршити детаљну 
анализу донетих привремених мера од стране судова. 
Утврдити разлоге и евентуалне пропусте учињене током 
поступка везаног за обуставу испоруке електричне енер-
гије и не понављати их убудуће.

Направити детаљну анализу наплате судским путем 
(укупан број предмета, фазе у којима се налазе предмети, 
шта се предузима по том основу).

Пратити извештаје о покретању стечајних поступака и 
предузимати адекватне мере зависно од висина стечајне 
масе и таксе по том основу.

Вршити контролу мерних места на којима је извршена 
обустава испоруке електричне енергије.

Против лица код којих је након контроле утврђено да 
су се самовласно прикључили на електродистрибутивну 
мрежу и неовлашћено користили електричну енергију, 
обавезно подносити кривичне пријаве.

Против лица која не дозвољавају приступ мерном месту 
и онемогућавају очитавање, контролу и обуставу испору-
ке електричне енергије, обавезно подносити прекршајне 
пријаве.

Обавезно евидентирати све пријаве поднете против 
истог лица и уз сваку следећу пријаву приложити доку-
ментацију о претходним спроведним поступцима, као 
доказ о понављању прекршаја и/или кривичног дела.

Дефинисати минималну дневну норму монтерских ек-
ипа које раде на обуставама и контролама и дефинисати 
и примењивати санкције за неиспуњење норме.

Бројила чији је рок баждарења истекао могу бити узрок 
мање количине измерене или нерегистроване енергије, 
па и на овом пољу треба појачати активности.

У циљу регулисања заосталог дуга поједини огранци 
предлажу примену модела споразума из 2003. године.

Такође, потребно је без прекида спроводити активно-
сти на потписивању уговора о продаји електричне енер-
гије са свим купцима и активности на ажурирању базе 
података. Размотрити могућност допуне базе бројевима 
фиксних и мобилних телефона купаца.

Поред поменутих активности на наплати, према ин-
формацијама представника за сарадњу са медијима, а на 
основу сугестије директора ПД, поред редовних, током 
летњег периода појачаће се медијске активности у којима 
ће се купци позивати да редовно измирују своје обавезе 
за утрошену електричну енергију и објашњавати да циљ 
обуставе испоруке електричне енергије није да купац не-
ма електричну енергију већ наплата заосталих потражи-
вања на обострано задовољавајући начин. 

Закључено је да се, из разлога постојања великог зао-
сталог дуга и камате, критеријум 96 % у кумулативу нап-
лате фактуре за 2012. годину треба подићи на више од 100 
%, чиме би се постигао ефекат заустављања раста укуп-
ног дуга.

На Савету за трговину је било речи и о означавању вир-
манских купаца електричне енергије у бази података о 
купцима и још једанпут је истакнуто да је изузетно зна-
чајно имати ажурну базу података. У том смислу је пред-
ложено да се на полеђини рачуна за вирманске купце 
одштампа обавештење-позив купцима да доставе своје 
ажурне податке. Такође, раније су у више наврата овакве 
акције биле предузимане и купци су позивани или 
писмом или је вршен њихов обилазак, али због сталних 
промена неопходно је непрекидно пратити стање у овој 
области.

С. Манчић
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градски  
даНи еНергетике

У Нишу је од 18. до 22. јуна одржана "Недеља 
енергетике", у организацији градске Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
и њених партнера - Универзитетом у Нишу 
и општином Медијана. Ниш је прихватањем 
међународне иницијативе "Повеља 
градоначелника" преузео обавезу организовања 
градских дана посвећених овој области.

" Недеља енергетике" је званично отворена 19. јуна у 10 
сати на Тргу краља Милана где су били постављени шт-
андови институција и привредних субјеката који се ба-

ве овом делатношћу, међу њима и штанд ЕД "Југоисток" 
Ниш. Тог дана, од девет до 18 часова, Нишлије су могле да 
посете штандове и поразговарају са излагачима, као и да до-
бију промо материјал везан за поједину делатност.

Градски већник Миодраг Радовић је отварајући "Градску 
недељу енергетике" рекао да је њено организовање обавеза 
Ниша према "Повељи градоначелника". - Немамо довољно 
енергената да се њима разбацујемо - казао је Радовић и додао 
да је град због тога приступио Повељи и прихватио обавезу 
да код грађана подигне свест о томе колико је важно што ра-
ционалније трошити енергију. С друге стране, желимо да 
наш град буде што чистији, а то подразумева употребу енер-
гената који не емитују штетне материје у атмосферу, нагла-
сио је Радовић.

На Тргу краља Милана штандове су имали, поред ЕД "Ју-
гоисток" Ниш и Управа за комуналне делатности, енергети-
ку и саобраћај, Комунална полиција, Машински факултет 
Ниш, ЈКП "Медијана", Гимназија "Светозар Марковић", 
Елктротехничка школа "Никола Тесла", Технолошки факул-
тет Лесковац, Удружење љубитеља нишких трамваја и број-
ни произвођачи опреме за производњу енергије из енергије 
сунца, ветра и других обновљивих извора.

У великој сали Универзитета у Нишу, 20. и 21. јуна одржа-
на су по три предавања у чијем је фокусу било коришћење 
обновљивих извора енергије и њена ефикасна употреба.

Професор др Драган Гајић је говорио о климатским про-
менама које последњих деценија погађају нашу планету, 
професор др Тома Павловић о савременим могућностима за 
коришћење сунчевог зрачења, а професор др Владан Петро-
вић о новим трендовима у производњи топлотне и електри-
чне енергије из сунчеве.

Програм је наредног дана отворио мр Горан Вучковић пре-
давањем "Енергетска ефикасност", потом је следило преда-
вање проф. др Душана Стаменковића "Одрживи транспорт", 
а овогодишњи панел је завршио проф. др Владан Вучковић 
излагањем "Виртуелни Лонг Ајленд - Никола Тесла".

 С. Манчић

Промоција Југоистока у Недељи енергетике Свечано отварање манифестације посвећене 
енергетској ефикасности
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акција добровољног давања крви у пд југоиСток ниш  
 "крв живот значи"

еНергија ХуМаНости

Традиционално добровољно давање крви, 
организовано 8. јуна ове године у организацији 
Удружења добровољних давалаца крви, пословодства 
Југоистока и Завода за трансфузију крви Ниш, уз 
присуство  многобројних и значајних гостију и доделу 
захвалница,  протекло је уз завидан одзив запослених 
који су поново потврдили спремност за хуманитарне 
циљеве.

У раним јутарњим сатима велику салу у згради 
Југоистока испунила је радост и граја и нека позитивна 
енергија -енергија хуманости, енергија која живот 
значи. Уз осмехе и добро расположење наши ветерани 
и још доста млађих колега, радници из Косовског дела 
ЕПС-а, из ФТО-а, укупно преко стотинак, дало је своју 
драгоцену течност,  водећи се увек истим мотивом да 
крв живот значи. Било је задовољство бити у сали и  
пратити  јунаке ове акције који су брисали свакидашњу 
хијерархију и одређивали нове -хумане циљеве без 
хијерархије. 

Посебно задовољство је било угостити Грански 
Синдикат Србије -хемије, неметала, енергетике и 
рударства "Независност" - председника, Милорада 
Пановића,  Црвени крст из Ниша  који је делио 
захвалнице поводом обележавања добровољног 
давалаштва крви, чланове Савезног  удружења 

давалаца  крви  Србије, представнике ЈКП Водовод и 
канализација - Београд, РБ  "Колубара", ТЕ "Костолац", 
Полицијску управу Врање. 

Много похвала је тога дана добио, поред давалаца и 
организатора, и  председник Удружења, наш колега, 
Братислав живић. Присутни стручни сарадник за 
добровољно давалаштво у Црвеном крсту Новица 
Динић је рекао: "Друштво добровољних давалаца крви 
у Југоистоку ради најуспешније на промоцији 
давалаштва а запослени -добровољни даваоци крви у 
Југоистоку  са много поизитивне енергије су 
јединствени случај и за сваку похвау". Јер, није битан 
само број, иако је и то на завидном нивоу, битна је 
енергија која прожима акцију и запослени који 
поносно долазе свесни да овим гестом спасавају 
некоме живот, а све то без надокнаде и оних 
некадашњих привилегија. Они не траже рекламу, 
њихова највећа реклама је како помоћи људима“, 
нагласио је Динић, који је  присутан и у акцијама 
осталих организација па се поређење само намеће. 

Милорад Пановић, председник Гранског Синдиката 
Србије "Независност" који је пуноправни члан АЈСМ, 
светске организације индустрије, енергије и рударства 
која броји око 28  милиона чланова, изражавајући 
задовољство што је са оволиким бројем давалаца и у 
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веселом окружењу је рекао да ће увек да подржава и 
помогне овакве акције јер хуманост нема границе, нема 
нацију, нема веру.  

Уважавање, слободна комуникација и поштовање у 
пословном и личном смислу обезбеђује добар имиџ 
фирме. Зар то нисмо ми сви у различитим формама 
организовани али са истим циљевима -брига о 
запосленима, о безбедности и здрављу, о цени рада, о 
свему ономе што брине садашњег запосленог,  а  није 
мало  брига које нам  доносе садашња времена. Све то 
треба пребродити, али уз овакве заједничке хумане 
акције и дружења то је много лакше.

Не кријући задовољство због великог броја давалаца а 
и гостију, председник Удружења Братислав живић са 
поносом и посебним уважавањем је делио признања 
кроз захвалнице даваоцима и присутним гостима, 
члановима Удружења и укључио се у весело дружење, а 
ми смо отишли у убеђењу да овакав приступ људима 
треба неговати и применити и у другим сферама рада, 
јер запослени су најбољи амбасадори добре воље 
сваке фирме.

М шиндић

Амбасадор  
добре воље

Н аш колега Братислав Живић, виши сарадник за 
смањивање губитака у ЕД "Југоисток" Ниш до-
био је врло запажено признање за свој хумани-

тарни рад - Плакету "Од срца" од хуманитарног удру-
жења Телекома Србије- председника Управног одбора 
ове куће, Небојше Андрејића. Плакета "Од срца" је проје-
кат који афирмише добровољне хумане акције- дава-
лаштво крви и донаторство органа.

- То је веома значајно признање јер се дели изузетним 
хуманитарцима и долази из друге фирме, што само по-
тврђује Живићеву велику активност у хуманитарном 
раду и ван Југоистока, са Удружењем добровољних дава-
лаца крви широм Србије. На свим нашим хуманитар-
ним акцијама Живић је присутан са одређеним бројем 
давалаца крви. Његово присуство у Удружењу привукло 
је огроман број давалаца, тако да морамо да га позајми-
мо и другим организацијама, кроз смех каже Небојша 
Андрејић. Има Бата посебну харизму и организација му 
је јача страна те са правом носи епитет "амбасадо-
ра добре воље", вели Андрејић.
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Питали смо нашег колегу Братислава Живића 
како постиже односе доброг разумевања међу ру-
ководством и међу запосленима.

- "Прво осмех на лицу, а онда поштовање и уважавање 
запосленог у сваком смислу, свакодневна комуникација, 
хуманитарни послови окупљају управо позитивне људе 
и разна дружења где се они  ближе упознају и јачају тим-
ски дух и ту је та повратна позитивна енергија где се рађа 
ентузијазам и креативност. Треба створити атмосферу да 
се сваки запослени осећа као део фирме без обзира ком 

сектору припада или на ком је радном месту и радном за-
датку", рекао нам је Живић.   

Мало је људи који се са пуно жара боре за остварење 
циљева на послу јер организацију  доживљавају као своју 
а њене успехе као сопствене, и ништа јој не може обезбе-
дити тако добар или тако лош имиџ као приче запосле-
них или оних који сарађују са фирмом, закључује на-
грађени колега Живић.

 М.Шиндић

У оквиру конференције 
Уједињених нација о одрживом 

развоју, Република Србија  
организовала је посебан скуп 
посвећен разматрању досадашњих и 
предстојећих активности. Зелена 
економија и одрживи развој је 
најактуелнија тема у целом региону 
који се припремао за Конференцију 
УН о одрживом развоју, који се 
одржао 21. јуна ове године.

Република Србија је у оквиру 
Конференције Уједињених нација о 
одрживом развоју организовала 
посебан скуп посвећен разматрању 
досадашњих и предстојећих 
активности на пољу зелене 
економије и одрживог развоја у 
Јадранско-јонском региону. Скупом 
је преседавао министар животне 
средине Оливер Дулић и министар 
пољопривреде републике Словеније 
Франц Богович.

Скуп је резултат председавања 
Србије Јадранско-јонском 
иницијативом и договора који су 
начињени на регионалном скупу у 
Београду марта 2012.године. 
Република Србија је на скупу 
представила Студију зелене 
економије и одрживог раста што 
указује на чињеницу да се Србија 
налази на правом путу одрживог 
развоја у складу са тежњама светске 
заједнице и визијама Европске уније.

  М. Шиндић

ЗЕЛЕНИ СВЕТ - ЗЕЛЕНА СРБИЈА

Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине 5. јуна 
ове године, одржана је конференција "Зелени савет- зелена Србија" на 
којој је министар животне средине, рударства и просторног планирања 
Оливер Дулић указао на велики значај зелене економије у  време 
економске кризе и представио резултате у тој области.

Он је подсетио да је у области управљања отпадом,  рециклаже и 
обновљивих извора енергије у последње четири године запослено 10 
хиљада људи, што значи да би у целој зеленој економији посао у 
будућности могло да нађе око 50 хиљада људи.

Ако се искористе сви потенцијали, у области 
обновљивих извора могло би да се запосли 
око 30 хиљада људи, а у области управљања 
отпадом, одрживог туризма и 
пољопривредне производње око 20 
хиљада људи, навео је министар Дулић. Он 
је подсетио да је за имплементацију 
прописа у области заштите животне 
средине према Националној стратегији  
до 2030. године потребно око 10 
милијарди евра у области заштите 
животне средине. А животну 
средину треба учинити 
безбедном, будући да је појава 
многих хроничних болести 
последица лошег управљања и 
заштите животне средине, 
заштите вода, обзиром да у свету 
умире велики број деце  управо 
због недостатка пијаће воде.   

СвЕтСки Самит о одрживом развоју

Будућност коју желимо
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Закључци са састанка ИО СО ПД ЕД Југоисток Ниш 
достављени и вд директору ПД Југоисток

О ПрОблЕмИмА  
КрОЗ ДИЈАлОг И вЕћИ увИД у ДОНОшЕњЕ ОДлуКА

-Створени услови да Скупштина Синдиката до-
несе одлуку о изласку  из најаве штрајка и да се 
постепено, споразумно са Пословодством разре-
шавају синдикални захтеви

-Извршни одбор  СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш за-
хтева од Пословодства да се Синдикату достави 
извештај о пословању односно о трошковима по 
огранцима како би се детаљније сагледали трош-
кови пословања и  да се смање они који су нео-
правдано високи, као што су донације и субвен-
ције и трошкови ПТТ услуга

-Захтева се од вд директора ПД  да именује коми-
сију која ће  детаљно преиспитати комплетан 
поступак набавке опреме и средстава личне заш-
тите у 2011. години  и у првој половини ове године 
како би се стекао увид у начин спровођења ове на-
бавке

Извршни одбор  СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш захтева од 
Пословодства да се Синдикату достави извештај о посло-
вању односно о трошковима по огранцима како би се де-
таљније сагледали трошкови пословања, да се смање не-
оправдано високи трошкови по појединим позицијама 
као што су донације и субвенције и трошкови ПТТ услу-
га, а посебно за штампање и ковертирање рачуна, обзи-
ром да је логично да се тај посао обавља у оквиру ПД, ка-
ко би се битно  смањили  трошкови у односу на 
постојеће. 

Извршни одбор  СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш такође ин-
систира да се коначно утврди број радника по огранцима 
и деловима огранака на бази стандарда и норматива рад-
не снаге и да то буде поред осталог основ за израду го-
дишњих програма пословања или бар да се на бази 
утврђеног броја радника годишњим планом пословања 
по огранцима тај критеријум и поштује код пријема но-
вих запослених. 

У вези штрајкачких захтева према Споразуму од 
20.09.2011. године постигнутог између штрајкачког одбо-
ра и директора ПД, до сада је реализован незнатан број 
истих, међутим чињеница је да вд директора ПД има доб-
ру вољу и обећања да се штрајкачки захтеви један по је-
дан постепено реализују. 

Кроз дискусију је истакнуто да су се створили услови 
да Скупштина Синдиката донесе одлуку и изађе из наја-
ве штрајка и штрајкачких активности, и да се  постепено,  
споразумно са Пословодством разрешавају синдикални 
захтеви. 

 ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш захтева од вд директо-
ра ПД да се питање дежурства и увођења кућног дежур-
ства јединствено и на исти начин регулише за све делове 
ПД и да  Синдикат о томе буде обавештен.

ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш донео је  одлуку да се по 
достављању пречишћеног текста измена и допуна Пра-
вилника о унутрашњој организацији са описом и попи-
сом послова, именује комисија која ће вредновати радна 
места, с тим да се за новоотворена радна места и за радна 
места за која није извршена процена ризика, овог пута 
изврши. 

ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш именује Комисију у сле-
дећем саставу:

- Бобан Стојковић, заменик председника СО ПД 
ЕД "Југоисток" Ниш

- Ненад Стојановић, председник СО Огранка ЕД 
Лесковац

- Велизар Вељковић, председник СО подружнице 
погона Бор 

Задатак комисије је да за новоотворена радна места а 
на основу описа и пописа послова утврди коефицијенте у 
складу са Методологијом за вредновање радних места у 
сарадњи са члановима комисије које ће именовати ди-
ректор ПД. 
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у Кладову од 6. до 10. јуна одржани 39. Сусрети 
радника електродистрибуција Србије

ПОбЕДИлИ- фЕр ПлЕЈ И ТИмСКИ Дух

2. Захтева се од директора да на основу XV измена 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
покрене поступак за процену ризика и измену и допуну 
Акта о процени ризика за новосистематизована радна 
места као и за новоотворена радна места  у претходним 
изменама и допунама Правилника и за радна места запо-
лених у ХЕ Соколовица. 

ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш захтева од вд директо-
ра ПД да именује комисију која ће детаљно преиспитати  
комплетан поступак набавке опреме и средстава личне 
заштите у 2011. год. и у првој половини ове године, с об-
зиром на то да постоје сазнања да се та опрема набавља 
по далеко већој цени од стварних цена и уколико се утвр-
ди да су тендери намештени за конкретне добављаче и 
ако комисија утврди да је ту опрему заиста било могуће 
набавити по далеко нижим ценама лица одговорна за то 
позвати  на одговорност.       

ИО предлаже да испред Синдиката у комисији буде:
- председник Одбора за безбедност и здравље на раду 

Зоран Голубовић
- председник СО Огранка ЕД Ниш Бобан Стојковић
Ово су закључци који су са седнице УО СО ПД ЕД 

Југоисток Ниш прослеђени  вд директору ПД Југоисток, 
који је са делом својих сарадника и сам присуствовао се-
дници.

Вд директора ПД истакао је  да су штрајкачки захтеви 
решиви али за неке је потребно краће, а за неке нешто ду-
же време. Има проблема, рекао је он,   који праве застоје 
и препреке у пословању, то је пре свега кредитно заду-
жење које је неизбежно и  не постоје могућности да се о 
томе разговара у другом правцу са Пословодством 
ЕПС-а. 

Захвалио се што је и Синдикат заузео став да се ПД 
Југоисток не задужује, с обзиром да то ствара велики 
проблем, увећава трошкове и доводи у питање ионако 
тешко пословање и испуњавање обавеза према добавља-
чима, а доводи у питање и редовну исплату зарада

Вд  директора прихватио је да се следећи документи 
доставе Синдикату до следеће седнице:

-текст пречишћених измена и допуна Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији са описом 
и пописом послова у електронском облику 

- подаци по огранцима и деловима огранака у вези оп-
реме и личне заштите 

- споразум или одлуку директора ПД у вези Синдиката 
Независност

-списак запослених који имају право да користе служ-
бена возила за долазак и одлазак са посла.

0 У генералном пласману- високо  друго место 
за ПД ЕД Југоисток 

У Кладову су од 6. до 10. јуна 2012. године одржани 39. 
Сусрети радника електродистрибуција Србије,чији је 
циљ, као и до сада, да развијају и подстичу тимски рад, 
фер плеј и спортски дух запослених, пре свега кроз дру-
жење и такмичење у више спортских дисциплина. 

Сусрети у Кладову окупили су више од 550 такмичара 
из ПД Електровојводина –Нови Сад, ПД ЕД Београд, ПД 
Центар-Крагујевац, ПД Електросрбија- Краљево, ПД 
Југоисток –Ниш и ЈП Електрокосмет-Приштина.

Такмичење је традиционално протекло уз добро рас-
положење и спортски дух, у следећим дисциплинама у 
којима су у бројним категоријама учествовале и жене и 
постигле запажене резлутате - пењање на стуб, спортски 
риболов, пикадо, одбојка, стони тенис, шах, баскет, мали 
фудбал и стрељаштво  и  надвлачење конопца (ревијална 
дисциплина) . 

Прво место и прелазни пехар Сусрета освојила је екипа 
ПД ЕД Београд, док је друго место у генералном пласма-
ну припало екипи ПД Југоисток Ниш. Треће место на 39. 

Сусретима радника електродистрибуција Србије припа-
ло је екипи ПД Центар Крагујевац, затим следе ПД 
Електросрбија-Краљево, ПД Електровојводина –Нови 
Сад и ЈП Електрокосмет –Приштина.

Игре је званично прогласио отвореним Животије 
Јовановић, директор Дирекције за дистрибуцију елек-
тричне енергије ЈП ЕПС,а учеснике је поздравио и члан 
Управног одбора ЈП ЕПС Михајло Гаврић.  

У име организатора Сусрета присутнима се обратио 
председник Координационог одбора синдикалних орга-
низација електродистрибуција Србије Драган Крстић.

Судијску заклетву у име својих колега положио је Вла-
димир Савић, док је уз химну републике Србије Боже 
правде, заставу  на јарбол подигао Александар Цветића-
нин, а у име такмичара заклетву је положио Зоран Рајо-
вић.

Учесници игара посебно су поздравили колеге из ПД 
Центар – Крагујевац Драгана Радосављевића и Славишу 
Анђелића који су бициклима стигли на овогодишње Су-
срете и тиме потврдили да су на оваквим такмичењима 
спортски дух, пожртвованост, спремност за тимски рад 
и фер плеј-најважнија категорија.
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због наших рибара сва риба побегла ван воде 

 ПД Југоисток био је најбољи у дисциплинама мали 
фудбал и стрељаштво за жене, док му је у спортском ри-
болову припало друго место.  

Велику пажњу и ове године привукло је такмичење у 
пењању на стуб, што је својеврсни куриозитет оваквих 
игара, где је Југоисток такође  освојио друго место, пла-
сиравши се одмах иза Електросрбије. Трећу позицију 
Југоисток је освојио у баскету, шаху и стоном тенису за 
жене, као и у надвлачењу конопца, дисциплини у којој је 

признања најуспешнијима  уручио Бобан Стојковић, за-
меник председника Синдиката Југоистока.

У категорији кувања рибље чорбе, такође ревијалној 
дисциплини, која је привукла не малу пажњу како такми-
чара, тако и гостију и домаћина из Кладова, признања 
најбољима, представицима ПД ЕД Београд, Електрово-
јводине и ПД Центар, уручио је представник хотела „Ђе-
рдап“ Драган Босић.

балансеро

пријатељи

крчка се

сингл надвлачења конопца



број 37 27

ед
 Л

ес
ко

ва
Ц

обезбедити једнаке почетне 
позиције за све огранке  

акцЕнти Са радног СаСтанка дирЕктора огранака  
Ед „југоиСток“ поСвЕћЕног утврђивању критЕријума за оцЕњивањЕ рада огранака 

На састанку одржаном крајем маја, чији је домаћин била Електродистрибуција Лесковац, 
опширно су разматране све опције које су до тада биле понуђене, а које би требало да доведу 
до јединствене методологије за оцењивање рада огранака, у циљу што боље стимулације свих 
запослених и побољшање резултата пословања.

Т ематски састанак, на којем су поред директора 
огранака, учествовали и представници ЕД „Југо-
исток“ – Ивана Ђенић, директор Дирекције за тр-

говину електричном енергијом и Драгољуб Здравковић, 
директор Дирекције за управљање, као и директори 
техничког и пословног система и директори два највећа 
погона ЕД Лесковац, почео је и завршио се у сличном то-
ну – губици и наплата остају кључни критеријуми за 
оцењивање успешности рада огранака. Кључни, главни, 
незаобилазни, … како год их назвали, ови критеријуми, 
пак, заједнички је закључено, нису и једини, те је о мно-
гим другим факторима који делују на пословање, утро-
шено више од четири часа непрекидног рада. 

Сагласност је постигнута око више значајних полазиш-
них тачака при утврђивању модела који би био стимула-
тиван за све огранке. Најпре, то је начелна сагласност да 
треба обезбедити једнаку стартну основу за све делове 
Привредног друштва. Методологија би требало, а о чему 
је такође изражен заједнички став, да се спусти и испод 
нивоа огранка – на њихове веће организационе целине. 
Разлози за овакав став су у томе што ниједан огранак 
није потпуно уједначена целина чији делови у истом 
ритму бележе боље или слабије резултате. Напротив, сви 
огранци имају своје боље и слабије погоне и пословнице, 

па би изостанак овог профилисања у методологији довео 
да лоших последица по стимулацију ових делова. 
Једноставан пример за то је ситуација у којој би један 
огранак као целина остварио лоше резултате и због тога 
био кажњен (или остао без стимулативног дела) а један 
или више његових делова, у истом периоду, остварио нат-
просечне резултате, али би без обзира на то остао без 
стимулације. Учесници у дискусији су се начелно сагла-
сили и са тиме да је потребно стимулисати укупан пози-
тиван резултат у пословању Привредног друштва сваког 
месеца. А то значи и следеће: не мора се казнити један 
огранак, да би се други наградио, критеријуми треба да 
буду транспарентни и прецизни и ако се доследно при-
мењују, могуће су ситуације да у једном периоду сви 
огранци буду успешни или да сви буду неуспешни. Ова 
методологија, такође, ни на који начин не укида и не оме-
та индивидуално стимулисање унутар огранака које је и 
до сада спровођено. Награђивање и кажњавање у складу 
са оствареним резултатима, у пракси би се, заправо, 
одвијало тако што би постојао фиксни фонд зарада и ва-
ријабилни фонд из којег би се стимулисали огранци који 
(и када) остваре успех, док би други огранци, за тај пери-
од, остајали без те стимулације. 
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Од појединачних показатеља који су претход-
но фигурисали, једногласно је закључено да сте-
пен очитаности не треба да буде никакав фактор 

који би се посебно бодовао, због тога што је суштински 
садржан у губицима, а осим тога сами проценти не/очи-
таности имају потпуно другу тежину у градским и рав-
ничараским срединама и у ретко насељеним брдско пла-
нинским крајевима, са минималним утрошком енергије, 
те су стога практично неупотребљиви сами за себе. 
Директори огранака и остали учесници у расправи су се 
сложили да се у математичком моделу методологије за 
оцењивање рада огранака, остави известан проценат (по-
ред већинских губитака и наплате) других фактора који 
утичу на пословање. На том плану, истакнуто је више 
различитих предлога, а сви су полазили од непосредног, 
животног и радног искуства у локалним електродистри-
буцијама, с тим да је укупна квота ових фактора виђена у 
распону од десет до двадесет процената (од укупно 100% 
свих поена за оцењивање).  

Зоран Ђорђевић, директор ЕД Ниш, заложио се за 
утврђивање критеријума који су лако мерљиви и при-
мењиви. Упуштање у све ситне детаље који могу да утичу 
на рад и пословање, по његовом мишљењу не може бити 
продуктивно, јер се они нити могу поуздано измерити, 
нити је реално да се око свих њих постигне сагласност. 
Ђорђевић је изразио мишљење, са којим су се сложили и 
остали учесници у расправи, да укупна сума средстава 
која се издваја за награђивање неког огранка који је у 
одређеном периоду био нарочито успешан, треба да буде 
сразмерна величини самог огранка (броју запослених) 
јер су и други показатељи који су важни а који су се том 
приликом побољшали – губици у односу на преузету 
енергију и степен наплате према укупној маси потражи-
вања, за толико више или мање побољшани, колико је 
огранак већи или мањи. 

Директори два огранка који се већ годинама издвајају, 
у позитивном смислу, по смањивању губитака и степену 
наплате имали су, природно, сличне ставове у погледу 
предложених критеријума. И Златибор Павловић, дире-
кор „Електротимока“ из Зајечара и Драган Станковић, 
директор ЕД Пирот, указали су на ограничења са којима 
се њихова два огранка суочавају у активностима на 
смањивању губитака. Они су подсетили да се никако не 
може свим огранцима задавати номинално исти проце-
нат за који треба смањити губитке у неком периоду, па 
чак ни исти проценат у односу на њихов ниво губитака, 
због тога што су се  ова два огранка већ спустила близу 
границе претпостављеног нивоа техничких губитака и 
имају врло мало простора за даље смањивање комер-
цијалних губитака. За ове огранке, односно у начелу за 
све који дођу до овог нивоа губитака (проценат – два из-
над 10%) важно је да одрже и не повећавају губитке, на-
равно по могућству их и још више смање. Стога је зајед-
нички закључено да треба израдити формулу која ће ува-
жити ове моменте и која ће бити и еластична и прецизна 
да уважи и апсолутне вредности и трендове, уместо кру-
тог модела који би задавао фиксиране норме и где би се 

огранак због минималног промила у кретању губитака 
нашао са ове или оне линије успешности. Златибор 
Павловић је такође додао да се у укупном броју поена 
који нормирају успешност рада огранака, мора водити 
рачуна и о њиховој ликвидности и оствареним финан-
сијским резултатима. 

Драгољуб Здравковић је подсетио да се код формули-
сања начина на који би се огранци стимулисали, мора во-
дити о томе да  разлика у месечној заради коју би оства-
рили радници у огранку који је награђен и у огранку који 
није награђен, не сме да надмашује лимите који су по тој 
основи утврђени колективним уговором и законом.

Зоран Кнежевић, директор ЕД Врање, изложио је више 
фактора који представљају специфичност огранка којим 
руководи и о којима се мора водити рачуна ако се жели 
израда једнаке стартне основе за све делове ЕД „Југоисток“. 
Изражавајући подршку идеји да се рад и пословање огра-
нака нормира кроз прецизне критеријуме, како би се сти-
мулисао што бољи рад у њима, Кнежевић је истакао про-
блеме са којима се у ЕД Врању суочавају, на које сами не 
могу да утичу, а који у самом старту онемогућавају пости-
зање задатих циљева.

Најпре, Кнежевић је истакао проблем губитака на те-
риторији општина Прешево и Бујановац. На територији 
ове две општине троши се укупно 35,9% електричне енер-
гије Огранка а губици на истом делу конзума чине чак 
50,7% укупних губитака ЕД Врање. Никакве методе за 
смањивање губитака на овом кључном подручју не могу 
да дају резултате, рекао је Кнежевић, ако се у овај про-
блем не укључи и „Југоисток“ и ЕПС и држава. ЕД Врање, 
истакао је он, није у стању да решава проблеме који на-
драстају њена овлашћења и капацитете, због тога јер се 
ради о подручју са већинским албанским станов-
ништвом, где се свака појачана акција на контроли и ис-
кључењу због дуговања, у старту зауставља са виших ин-
станци. У исто време, истакао је Кнежевић, нико са ви-
шег нивоа, довољно компетентног да се ухвати у коштац 
са проблемом, није дошао код председника ове две 
општине, да поразговара о овом проблему.

Велики проблем такође представљају заштићени ку-
пци – буџетски корисници, према којима електродистри-
буција не може да примени једину делотворну меру – 
обуставу испоруке електричне енергије због дуговања, 
већ мора да улази у дугачак и неизвестан процес уту-
жења. Кнежевић је због тога изнео мишљење да фактуре 
ових купаца не би требало да улазе у наплатни задатак 
огранака. Кнежевић је изнео мишљење да би овлашћени 
представници дирекција „Југоистока“ морали много ви-
ше да буду у току са реалним стањем, проблемима и пот-
ребама огранака, да номинално велики број људи који 
раде на привремено-повременим пословима не може ни 
изблиза да буде корисно упослено јер, по прописима, 
имају бројна ограничења и забране управо за оне посло-
ве који су неопходни једној електродистрибуцији. 
Изразити проблем за ЕД Врање, по његовим ре-
чима, представља и недостатак потребног броја 
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радника, у појединим пословницама, стање на 
том плану је критично, након одласка људи у 
пензију а без пријема нових радника на та неоп-

ходна места. 

Са проблемом немогућности ефикасног упошљавања 
радника који раде на привремено-повременим послови-
ма, сложио се и Иван Гашић, директор ЕД Прокупље. 
Постоје такође и друге препреке, истакао је он, које чине 
да један огранак у старту има лошије почетне позиције. 
Тако, ЕД Прокупље нема своју баждарницу, па већ годи-
нама бројила ради баждарења и поправке носе у 
Крушевац, за шта морају посебно да плаћају.

- На састанцима унутар нашег Огранка, дефинисали 
смо предлоге за израду методологије, водећи се идејом да 
се, поред губитака и наплате, уваже и сви други објектив-
ни фактори за рад једне електродистрибуције, не водећи 
рачуна да ли би то одговарало нашем огранку или не, ре-
као је мр Небојша Цветковић, директор ЕД Лесковац. 
Цветковић је изложио низ фактора који опредељују да је-
дан огранак има повољније или неповољније стартне 
позиције: однос броја купаца на урбаном и на брдско- 
планинском подручју, однос површине подручја које по-
крива једна ЕД и дужине дистрибутивне мреже у односу 
на број запослених. Удео електричне енергије коју једна 
електродистрибуција даје својим купцима директно са 
35 kV извода, у односу на укупну енергију за све купце, 

такође веома битно утиче на ниво губитака, рекао је 
Цветковић. У много повољнијем положају су електро-
дистрибуције који знатан део укупно испоручене елек-
тричне енергије предају већим фирмама преко 35 kV из-
вода, јер на томе се стварају незнатни губици. Далеко те-
же је оним ЕД који огроман део укупно испоручене елек-
тричне енергије дистрибуирају купцима на ниском напо-
ну, где губици и по техничким правилима и у реалном 
животном односу са купцима, драстично расту.

Слободан Станковић, директор Пословног система ЕД 
Лесковац указао је на то да поред утврђивања критерију-
ма за израду методологије за оцењивање рада огранака, 
треба установити модалитет издвајања фонда средстава 
из укупне масе прихода Привредног друштва за који ће 
се огранци такмичити, као и начин расподеле тих сред-
става огранцима који буду награђивани.

Иако са извесним разликама у ставовима, учесници у 
расправи су се сложили да је на неки начин потребно 
сагледати и погонску спремност као фактор који би се 
оцењивао у склопу укупних резултата рада, а гледано 
кроз број остварених сати прековременог рада у односу 
на број радника и друге параметре.

Н. Станковић

специјално решење за 
специјални проблем  

како ЕфикаСно Сузбити крађу ЕлЕктричнЕ ЕнЕргијЕ

ЕД Лесковац ће покушати да примени „новосадски“ модел трагања за невлашћеном 
потрошњом електричне енергије

С тара пословица (пошалица) каже: „Ништа не ус-
пева тако као успех!“. А успешне пројекте, идеје и 
акције, уколико их нисте сами измислили, можете 

преузети од другог, који их примењује у пракси.

Електродистрибутивна предузећа у Србији немају веће 
потребе за успехом него на плану смањивања губитака. 
Искрено речено, многа од њих би мењала добре резулта-
те у наплати потраживања, за који додатни проценат 
(или део процента!) „надоле“ у кретању губитака. Разлог 
је прост: енергију коју фактуришете, ако и не наплатите у 
кратком року, имате као потраживање од којег се не од-
ричете и које покушавате да добијете на друге начине. 
Међутим, електрична енергија која се украде (а која је 

представља онај тег на ваги који укупне губитке чини не-
прихватљивим), представља ваш новац који сте заувек 
изгубили.

Осим ако не ухватите лопова.

Електродистрибуција Лесковац је зато решила да у бор-
би против ове појаве, покуша да примени методе које 
други са успехом примењују. Недавна посета представ-
ника ЕД Лесковац, на челу са директором мр Небојшом 
Цветковићем, „Електровојводини“  - ЕД Нови Сад, била 
је пре свега намењена размени искустава и упознавању са 
посебном организацијом рада на овом плану, 
којој су Новосађани прибегли. И у томе, за сада, 
имају доста успеха. Само у току протекле године, 
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на подручју Новог Сада откривено је 1.123 крађе 
електричне енергије.

У чему је тајна успеха новосадских електрича-
ра у откривању крађа струје? Почетак рада на овом послу 
је мање-више исти као и у другим електродистрибуција-
ма: анализирају се подаци о потрошњи купаца, уочавају 
нелогичности иза којих се можда крије и нешто друго, 
пореде се фактуре са једног трафореона са укупном енер-
гијом која је измерена у трафостаницама на том делу кон-
зума. Међутим, кључ лежи у начину реализације контро-
ле мерних места и трагања за „неовлашћеним ко-
ришћењем електричне енергије“ – крађама.

Још увек као пилот-пројекат, у ЕД Нови Сад, функцио-
нише специјална екипа електромонтера/техничара са 
посебним овлашћењима и, оно што је можда пресудно, 
на посебан начин селектирана. У њу су ушли само они 
који су заиста хтели и пријавили се да се баве овим по-
слом, који многе њихове колеге сматрају незахвалним. Та 
посебна посвећеност овом осетљивом послу, и предузећу 
чија се имовина пре свега штити, показала се као нешто 
незаменљиво у целом пројекту.

Да би ови људи могли да имају успеха, наравно, није би-
ла довољна жеља и хтење да се ухвате у коштац са крађа-
ма. Требало им је омогућити специјалне услове рада – 
оне са којима ће имати највише ефеката. Тако, ова група 
монтера нема фиксирано радно време – могу да иду у 
контролу преподне, поподне, увече, ноћу. И тако и раде. 
Возила која користе су им на располагању током целог 
дана, налазе се код њих, не преузимају их из гараже елек-
тродистрибуције. У акцију крећу са адекватно маскира-
ним логотипом-натписом фирме. Дакле, нико од купаца, 

као ни колега из електродистрибуције, не може да зна ка-
да ће тачно „специјалци“ кренути у акцију. „Новосадски 
специјалци“ користе и све друге методе за скупљање ин-
формација о томе где се потенцијално краде струја – не-
формално се крећу и налазе на местима где такве инфор-
мације могу да „процуре“. Занимљиво је да су највећи 
„улов“ у том смислу имали управо од једног потрошача 
који је ухваћен у крађи. Вероватно, да не би само он пла-
тио цех, гневни грађанин је „отворио душу“ и наређао 
адресе и имена још десетак „колега“ у овом нелегалном 
послу. Предвиђене су и, у случају адекватног успеха у от-
кривању крађа, примењују се и посебне стимулативне 
награде – до 30% увећања зарада. Уколико неко од радни-
ка који се налази у овој екипи из било ког разлога, не же-
ли више да ради у овом тиму – не прави се никакав про-
блем, враћа се на радно место на којем је био пре тога рас-
поређен,  а на његово место долази други, такође на лич-
ни захтев и пристанак за овај посао. 

Директор ЕД Лесковац, Небојша Цветковић је, у циљу 
формирања такве екипе у Огранку, наложио да се у свим 
организационим деловима распише интерни конкурс/
оглас, као почетни корак у целом послу. 

Досадашња пракса је показала да рутински одласци у 
контролу мерних места у циљу откривања крађа не дају 
довољне резултате, те сва ова искуства из Новог Сада де-
лују врло смислено и логично, а постигнути резултати их 
сасвим оправдавају. 

Н. Станковић
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Поуздано напајање   
шанса за нове  
инвестиције  

два капитална објЕкта у огранку Ед врањЕ пуштЕна у погон

Трафо станицe 110/35/10 kV  „Врање 2“ и 
„Владичин Хан“ обезбедиле редовно и поуздано 
напајање и растеретиле систем у овом делу 
југа Србије

Пуштањем у погон нових трафо- станица, напонског ни-
воа 110/35/10 kV у Врању и Владичином Хану - „Врање 2“ и 
„Владичин Хан“ створени су сви услови за поуздано на-
пајање конзумног подручја Врања и Владичиног Хана и 
околине.  Уједно, тиме су се стекли и предуслови за даљи 
неометани индустријски развој читавог овог подручја, јер 
су капацитети довољни не само за постојеће, већ и за нове 
индустријске објекте који ће произићи из нових инвести-
ција.

-Ова два, са пуним правом се може рећи, капитална обје-
кта, решила су енергетске проблеме и у Врању и у 
Владичином Хану, а њиховом изградњом „трасиран“ је пут 
новим инвестицијама јер ће, примера ради, трафо-стани-
ца „Врање 2“ моћи да обезбеди квалитетно напајање  у чи-
тавој индустријској зони града Врања у којој је лоцирана, 
истиче мр Владица Алексић, директор за технички систем 
огранка ЕД Врање у оквиру ПД Југоисток – Ниш.

Предстоји реконструкција 35-киловолтног далековода 
од ТС „Врање 1“ до уклапања у постојећи 35 kV далековод 
који је везан за трафо-станицу „Врање 2“ чиме ће се читав 
посао практично заокружити и мрежа достићи своју пуну 
ефикасност.

Изградња нових трафо-станица у Врању и Владичином 
Хану планирана је веома дуго. Недостатак средстава 
изазвао је одлагање њихове изградње, али се  временом по-
већавала и потреба за хитном реализацијом ових идеја ра-
ди стабилности напајања на читавом подручју. Средства 
за финансирање изградње трафо-станице „Врање 2“ уг-
лавном су обезбеђена из кредита Светске банке. Укупна 
вредност ове трафо-станице и прикључног далековода је 
око четири милиона евра, док је изградња саме трафо-ста-
нице коштала око три милиона евра.

Трафо-станица „Владичин Хан“ почела је да се гради 
још 1988. године када је изграђен објекат напонског нивоа 
35/10 kV. Сада је читав пројекат доведен до краја, из-
градњом објекта са напонским нивоом 110/35 kV.

Д.Т.

Нова ТС Владичин Хан за боље снабдевање купаца 
у овом делу огранка ЕД Врање

ТС Врање 2 - стабилно снабдевање Врања и околине

Посета саветника премијера Србије за енергетику 
проф. др Петра Шкундрића постројењима у Врању



32

стиже спас за  
нишку зелену енергију 

мале хиДроелеКтране огранКа "ниш" у очеКивању неопхоДне ревитализације
ед

 Н
иш

Зелена енергија са подручја нишке 
Електродистрибуције, сада се већ поуздано 
зна, неће пресушити. Реализација пројекта 
ревитализације и модернизације 15 
постојећих малих хидроелектрана на 
подручју Србије, у који улазе и хидроелектране 
"Света Петка" у Островици и "Сићево" 
у кањону Сићево, тече планираном 
динамиком. У Дирекцији ЕПС-а за стратегију 
и инвестиције у производњи истичу да су 
завршени генерални пројекти и да је у току 
израда потребне документације на вишем 
нивоу. Израда пројеката за модернизацију 
постојећих малих хидроелектрана поверена 
је "Енергопројекту -Хидроинжењерингу", 
а средства  за реализацију овог пројекта 
обезбеђена су делом из сопствених извора 
ЕПС-а и делом из кредита Европске банке за 
обнову и развој у вредности од 45 милиона 
евра. Расписивање тендера за набавку опреме 
и извођачке радове планирани су половином 
лета, а почетак радова за јесен ове године.

Д а спас за нишке мале хидроелектране стиже у по-
следњи час потврђује и шеф Службе за произ-
водњу у малим хидроелектранама нишке Елек-

тродистрибуције Живојин Алексић. -У власништву Елек-
тродистрибуције "Ниш" су две мале хидроелектране 
"Света Петка" и "Сићево". Прва је пуштена у рад 1908. го-
дине, а друга 1931. године. По начину градње за обе се мо-
же рећи да су модели највећих хидроелектрана и зато 
представљају изузетну историјску и уметничку вредност, 
као и покретна брана у "Сићеву", која је рађена по патен-
тираном решењу Швајцарске, подвлачи Алексић.  -Ове 
хидроелектране су у непрекидном раду од тренутка 
пуштања, али им није поклањана дужна пажња, јер ско-
ро преко сто, односно осамдесет година није извршен 
плански капитални ремонт, тврди Алексић.

Први прави ремонт агрегата А1 у ХЕ "Света Петка", 
према Алексићевим речима,  извршен је прошле године 
као последица хаварије турбине због лома вратила. 
Ремонт је извршио АТБ ФОД Бор. Том приликом је урађе-
но ново вратило, лопатице спроводног апарата са осови-

ницама и осмицама, а турбинско коло и заптивни прсте-
нови су санирани. Клизни лежајеви турбине и генерато-
ра су наливени адекватним белим металом и обрађени. 
АТБ "Север" Суботица је извршио ремонт генератора и то 
тако што су премотани намотаји статора, одмашћени и 
преизоловани полови ротора и будилице и урађен нов 
колектор будилице. -Треба истаћи и то да је приликом 
израде делова турбине и генератора задржана потпуна 
аутентичност, напомиње Алексић. "Микротехника" из 
Ниша, извршила је ласерско саошавање вратила турбине 
и генератора, уравнотежење ротора генератора у погон-
ском стању у сопственим лежајевима, при чему је обез-
беђена вибрација у класи "добар". 

-Међутим, ово је само део ревитализације, наводи 
Алексић. -Ваља, такође, истаћи да је на граници тоталне 
хаварије канал у ХЕ "Сићево" као и покретна метална 
брана на којој није вршена АКЗ заштита од тренутка 
пуштања у рад, а приметно је и велико подлока-
вање стубова и темеља бране, подвлачи он и до-
даје да је за канал и брану урађен комплетан 

ХЕ Сићево чека на реконструкцију
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Главни пројекат ревитализације и чека се само 
обезбеђење средстава за покретање поступка јав-
них набавки.

-Ипак, има наде да се поменуте ревитализације брзо 
ураде као и ревитализација хидро машинске опреме чи-
ме би се подигла снага ових хидроелектрана. Дирекција 
за стратегију и инвестиције је са Европском банком за об-
нову и развој обезбедила средства за изградњу седам но-
вих и ревитализацију 15 најстаријих хидроелектрана 
ЕПС-а, каже Алексић. -Енергопројекат из Београда је до-
био задатак да уради Генералне пројекте ревитализације, 
при чему је дефинисана потребна опрема која се одмах 
може набављати, напомиње Алексић и додаје да помену-
те пројекте треба што пре реализовати због предхава-
ријског стања. 

Ваља истаћи, како Алексић подвлачи, да као што је 
рађен унифициран приступ у прорачуну опреме на сеиз-
мичку активност за све нуклеарне електране, чиме је 
смањено време израде и смањена могућност грешака, та-
ко може бити унифициран приступ при изради пројека-
та за ревитализацију хидроелектрана. Већина малих хи-
дроелектрана на подручју Србије изграђена је  пре другог 
светског рата, стање опреме је скоро исто и опрема је го-
тово истог произвођача. Алексић сматра да јединствено 
треба приступити дефинисању степена аутоматизације и 
набавци нове опреме како се не би губило драгоцено вре-
ме, поготову што нишким малим хидроелектранама 
озбиљно прете хаварије. 

О. Манић

БОГАТО ИСКУСТВО

живојин Алексић, 
дипломирани 
инжењер машинства, 
радни век је почео 
као пројектант 
опреме за нуклеарне 
електране, а затим је 
у време санкција, 
када су сарадњу 
отказале фирме из 
западних земаља, 
водио ремонт 
главних напојних 
пумпи у 
термоелектранама 

од "Косова Б", до "Дрмна" и "Обреновца". Пројектовао 
је два типа пумпних агрегата за нуклеарне електране 
снаге 1000 МW, производње Совјетског Савеза и то 
један пумпни агрегат за хлађење реактора у случају 
нестанка струје или хаварије и други за пуњење 
парогенератора. Испоручено је преко седамдесет 
пумпних агрегата за нуклеране електране од 
"Козлодуја" у Бугарској до нуклеарних електрана у 
Украјини и Русији.

Пумпе исте намене су уграђене и у нуклеарној 
електрани Фукушима у Јапану. -Хаварија у тој 
нуклеарној електрани је настала јер је цунами 
потопио дизел агрегат који покреће пумпе, каже 
Алексић. -Иначе, све нуклеарне електране у којима је 
постављен овакав систем заштите сматрају се 
потпуно безбедним, подвлачи он. Пројектовање и 
прорачун вршени су тако да је задовољена не само 
чврстоћа ослонаца и везних спојева, већ да је 
омогућена радна способност машинске и електро 
опреме, систем заштите и контроле нуклеарног 
процеса, као и електро мреже и цевовода и у случају 
земљотреса, наводи Алексић.

Дуже време област Алексићевог интересовања је и 
дијагностика ротационих машина. -

Управо смо захваљујући правилном 
дијагностиковању открили да је на једном 
генератору у ХЕ "Света Петка" повећана вибрација 
као последица несиметрије зазора између ротора и 
статора генератора, каже на крају Алексић.

ТУРБИНЕ ВАПЕ ЗА РЕМОНТОМ

Инсталисана снага у ХЕ Света Петка: 3 х 250 = 750 kVA

Тренутна производња: 3 х 160 = 480 kVA

Инсталисана снага у ХЕ Сићево: 2 х 440 + 1 х 805 = 1685 kVA

Ово је пројектована снага за нето пад 10 m .  
Међутим, пошто је стварни пад 8,5 m, стварна инсталисана снага је била 1432 kVA.

Тренутна производња је преполовљена, само 700 kVA, јер 80 година није вршен ремонт машина.

О томе је joш Удружење Индустријалаца Ниша писало пре Другог светског рата  
Поглаварству града Ниша, али је и тада тај вапај остао без одјека.

Ревитализација ХЕ Света Петка
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Мали освајачи небеских висина

БоБан јоКовић и алеКсанДар петровић, елеКтромонтери нишКе 
елеКтроДистриБуције и успешни узгајивачи голуБова висоКолетача

ре
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Можете ли да замислите мушкарца у улози оца, који брине о своје стотину 
деце, стара се да се здраво хране, да се на време вакцинишу а кад се разболе 

пажљиво их негује. При том води рачуна о њиховом васпитању и да буду 
успешни у животу и што је најважније ужива у томе. Наравно, да не можете. 

Ипак, постоје људи који то свакодневно раде и сво своје слободно време 
посвећују њима. Додуше, та силна деца су заправо пернати малишани, који ту 

непрекидну бригу о њима награђују дуготрајним летом на небеским висинама.

Б обан Јоковић и Александар Петровић су електро-
монтери нишке Електродистрибуције а у слобод-
но време успешни узгајивачи српских високоле-

тача. Ма колико труда улагали у узгој голубова, не жале 
се. Важно им је да ови мали цареви неба постижу значај-
не успехе и то им је једина сатисфакција за време и новац 
које троше на њих. Бобан Јоковић већ 25 година ради у 
Погону „Алексинац“, сада већ као референт управљања у 
оперативном Диспечерском центру у Погону „Алекси-
нац“ а дуго година је био водећи самостални електромон-
тер.

Љубав према голубовима високолетачима јавља се још 
у раном детињству. Бобан већ са шест година има своје 
прве голубове, које је добио на поклон. – У мојој породи-
ци нико се није бавио узгојем голубова, па на почетку 
није било много разумевања, вели Бобан. – Морао сам да 
испуњавам све обавезе у школи на време да ме не би ли-
шили моје страсти, напомиње Бобан. Данас већ има ве-

лико јато од 120 голубова и бројне пехаре освојене на 
такмичењима. Поносан је на две златне алке које су њего-
ви голубови освојили на општинском такмичењу у 
Алексинцу, где Бобан живи са својом породицом. 
Бобанова супруга је његова најбоља замена и одмена. Кад 
Бобан обавља одговорно своје пословне обавезе, ту је су-
пруга да брине о голубовима, јер брига о овим малиша-
нима никад не престаје. Син и ћерка, такође, се понекад 
укључе и пруже достојну помоћ.

-Омиљени голуб ми је бакарац, црвени голуб високо-
летач, објашњава Бобан. –Често ниже успехе, а до сада је 
успео да лети два пута у трајању више од 11 сати, поносно 
вели Бобан и истиче да голубови лете и до 1 300 метара 
висине. За знање које сад поседује Бобан је највише зах-
валан покојном колеги Бранку Петровићу, који му је мно-
го помогао да увећа своје јато квалитетним голубовима. 
Бобан тврди да је много научио о узгоју голубова 
високолетача од Бранковог сина Александра. 

Бобан, Лана и Александар "победничка тренерска тројка" за 
голубове високолетаче

Тата Александар са својим најбољим 
"помоћником" ћерком Ланом
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-Он је много бољи одгајивач и познавалац пра-
вилног узгоја ових голубова, иако је по годинама 
и стажу у голубарству, млађи од мене, подвлачи 

Бобан.

Александар Петровић је, такође, радник нишке Елект-
родистрибуције. Ради као електромонтер уклопничар у 
нишком Диспечерском центру, а радни стаж му се ближи 
петнаестој години. Наставио је традицију оца и успешно 
се бави узгојем високолетача, а ваља рећи да као Але-
ксинчанин, није могао да изневери свој родни крај, јер је 
општина Алексинац веома позната по узгојивачима го-
лубова високолетача. Освојио је до сада преко педесет пе-
хара, да више и нема где да их ставља у кући  па их радо и 
поклања.

-Тренутно имам око 80 пилета и двадесет квалитетних 
летача, вели Александар. – Најбољи резултат који сам по-
стигао до сада је 13 сати и 26 минута летења, затим 10 са-
ти и 28 минута са сениорима и 10 сати и 22 минута са ју-
ниорима, стручно објашњава Александар. Судећи по то-
ме да шестогодишња ћерка Лана радо помаже тати око 
голубова, не би било зачуђујуће да ову занимљиву поро-
дичну традицију настави и женски потомак Петровића. 

А да није лако одгајати ове пернате малишане који 
храбро освајају небеске висине слажу се и Бобан и Але-
ксандар. Ту је, најпре, специјална исхрана док ови мали-
шани не стасају за летење, затим су ту и обавезне вакци-
не против болести које лако могу да погоде ове малиша-
не. Посебна исхрана богата витаминима и минералима 
неопходна је високолетачима и после сваког лета, да се 

брзо опораве, веле ови страствени голубари. Није ре-
ткост и да њихови љубимци и оболе од неке птичје боле-
сти . У тим случајевима је потребан посебан третман и 
лечење, да би мали летачи брзо оздравили и били способ-
ни да се врате на небеске стазе. Међутим, кад се нешто 
неизмерно воли, време, труд и новац су димензије које не 
постоје за ове љубитеље нежних а истовремено и снаж-
них птица. Они су ти који заузврат пружене љубави и не-
ге, својим власницима остварују Дедалов и Икаров сан о 
освајању плаветнила неба.

Узгој голубова високолетача у спортске сврхе веома је 
распрострањен у Србији па се слободно може рећи да се 
највећи број голубара код нас бави њима, односно срп-
ским високолетачима. Код ових голубова се цени дужина 
и висина лета јер високолетаче карактерише дуг лет у ве-
ликим висинама у које се веома брзо подижу. Српски ви-
соколетач се убраја међу најстарије домаће голубове, а 
истовремено је признат као најбољи југословенски висо-
колетач.

Што се тиче његовог порекла мишљења су опречна. По 
неким одгајивачима ова раса потиче од познатих тур-
ских летача, а које су српски одгајивачи прихватили по-
сле повлачења Турака из Србије и укрштали са домаћим 
голубовима. Неки одгајивачи сматрају да је ова раса нас-
тала укрштањем искључиво домаћих голубова, без при-
меса крви турских голубова. Постоје подаци да је та раса 
настала око 1800. године, а њен настанак је везан за 
Београд, Земун, Обреновац и Панчево.

 Оливера Манић

Бобан са својим омиљеним голубом "бакарцем" Александрово победничко јато
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