
ЈП   ЕПС  -   ЛИСТ   ПРИВРЕДНОГ    ДРУШТВА   ЗА   ДИСТРИБУЦИЈУ   ЕЛЕКТРИЧНЕ    ЕНЕРГИЈЕ   “ЈУГОИСТОК”  Д.О.О.   НИШ

• Број: 038 • Јул/Август 2012 • Година VII

• НАПЛАТА У ЈУЛУ ОДЛИЧНА • стр. 4 • ПОКЛОН ЕД ЛЕСКОВАЦ- ЗА СТАБИЛНУ  

ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ • стр. 17   •  МАЛИ "ДЕТЕКТОР" ЗА МАГНЕТЕ • стр. 19



Издавач:
Привредно друштво  
за дистрибуцију  
електричне енергије  
"Југоисток", д.о.о. Ниш

В.д. директора
Драган Милентијевић

Главни уредник
Слађана Манчић

Редакција
Небојша Станковић
Оливера Манић
Данијела Димитријевић
Драгана Трајковић
Милијана Шиндић

Адреса редакције:
Светозара Марковића 29  
18000 Ниш

Телефон/факс:
018/ 522-354 
e- mail: sladjana.mancic@jugoistok.com  
Web site: www.jugoistok.com

Графичко обликовање:
Александар Недељковић 

Штампа:
Штампарија 
“Пергамент - принт”, -Ниш 

Тираж:
1000 примерака 

Оснивач Привредног друштва 
ЈП Електропривреда Србије

Генерални директор 
Драгомир Марковић

САДРЖАЈ

ЕПС УКИНУО ОБРАЧУН КАМАТЕ НА КАМАТУ ................................................... 3

НАПЛАТА И У ЈУЛУ ОДЛИЧНА  ................................................................................ 4

РАЧУН НА МОНИТОРУ КАО РАЧУН НА ДЛАНУ ................................................ 5

ФЕБРУАР УЗЕО ДАНАК ................................................................................................ 6

ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРЕ СВЕГА ...........................................................................10

ВЕЛИКО МЕСТО СВЕТСКЕ ИСТОРИЈЕ .................................................................11

СИНДИКАТ .....................................................................................................................12

ПРВА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА НА ЈУГУ СРБИЈЕ   ..............................................17

ЗА СТАБИЛНУ ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ .......................................17

СВАКОГ МЕСЕЦА УКРАДУ ПО НЕКОЛИКО  
ТОНА БАКРА СА ИСТОГ ДАЛЕКОВОДА  .............................................................18

МАЛИ „ДЕТЕКТОР“ ЗА МАГНЕТ ............................................................................19

МОДЕРАН ИЗГЛЕД ЗА МОДЕРНО ПОСЛОВАњЕ   ..........................................20

ПљАЧКАшИ БАКРА СТИГЛИ И У БЛАЦЕ   .........................................................21

ЗЕЛЕНИ КИЛОВАТИ ИЗ СТАЈСКОГ ЂУБРИВА ...................................................22

хИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА МЛАДЕ РОДИћЕ ..................................................24

ДАНИ  шљИВЕ .............................................................................................................24

МЕСТО ДУшЕВНОГ МИРА ЗА ЗДРАВЕ И БОЛЕСНЕ ........................................26



3

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

ЕПС укинуо обрачун камате на камату

Укидање обрачуна "камате на камату" резу-
лтат је одлуке Уставног суда објављене 27. јула, 
о неуставности одредбе Закона о висини стопе 
затезне камате, која се обрачунава комфорном 
методом.

Камата обрачуната за јул потрошачима неће 
бити исказана на рачунима за тај месец, већ на-
кнадно, због тога што сложену измену софтве-
рских програма и њиховог подешавања за нов на-
чин обрачуна затезне камате није могуће при-
менити у кратком року. 

Досадашњи законити обрачун "камате на ка-
мату" односно обрачун затезне камате комфо-
рном методом замењена је методом простог ин-
тересног рачуна. 

Генерални директор ЕПС-а Драгомир Марко-
вић је, после одлуке Уставног суда Србије, упу-
тио писмо свим директорима привредних дру-
штава ЕПС-а и наложио им да се у обрачуну за-
конске затезне камате више не примењује ком-
форна, већ метода простог интересног рачуна, 
пише компанијски часопис "kWh".

То значи да се не може обрачунавати "камата 
на камату", како је било регулисано законом до-
нетим 2001. године и како је ЕПС, као и нека дру-
га слична предузећа, поступао поштујући тај 
закон све до 27. јула ове године, када је објављена 
одлука Уставног суда.

Нови метод обрачуна (прост интересни ра-
чун) подразумева да се камата рачуна на основ-
ни дуг, и то на месечном нивоу у проценту зако-
ном одређеном. Камата, дакле, може да расте 
само линеарно и зависно од времена кашњења са 
плаћањем дуга, односно камата не може да се 
приписује основном дугу и да се на тако увећано 
укупно задужење обрачунава нови износ камате 
за наредне периоде доцње. 

Питање уставности обрачуна "камате на ка-
мату" пред Уставним судом поставило је Удру-
жење потрошача, а из те организације сада се 
најављује и покушај да се грађанима врати неза-
конито наплаћена камата, што ће уколико се 
деси, бити предмет неке нове одлуке Уставног 
суда. 

Нови начин обрачуна затезне камате у ЕПС-у 
унеће измене у обрачунске системе и међусобне 
дужничко-поверилачке односе свих привредних 
друштава ЕПС-а. 

Искомпликоваће се и судски поступци који ни-
су приведени крају, јер ће у доказном поступку 
морати да се "прерачунају“ камате за дати пе-
риод, а најтеже ће бити да се нови метод уведе у 
софтверске програме ЕПС-ових друштава за 
дистрибуцију, пише "kWh".

Обрада: С. Манчић

Електропривреда Србије више неће обрачунавати "камате на камату" 
потрошачима који касне у плаћању рачуна за струју, речено је у ЕПС-у.
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Наплата и у јулу одлична 

Дирекција за трговину електричном енергијом ПД југоисток ниш
Ед

 ју
го

иС
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к

● Због честог истицања проблема 
великих дуговања купаца електричне 
енергије може се стећи утисак да 
су купци у ЕД Југоисток углавном 
неплатише. Ипак, подаци показују да 
није тако

У јулу су одлични резултати у наплати постигнути у 
свим ПД за дистрибуцију електричне енергије. 
Сва привредна друштва су имала наплату факту-

ре изнад 100%, а Југоисток је међу њима био на трећем 
месту са 105,76%.  Допринос огранака Југоистока укуп-
ном успеху је следећи: наплата фактуре је остварена у ЕД 
Електротимок са 112,18%, у ЕД Ниш са 111,01%, у Пироту 
са 104,5%, Прокупљу са 110,14%, Лесковцу са 106,30% и у 
Врању са 99,92%. Треба нагласити да је овакав резултат 
остварен заједничким радом запослених у секторима за 
трговину електричном енергијом и техничким сектори-
ма огранака. 

Уколико се узму у обзир и резултати из ранијих месеци, 
у првој линији по доброј наплати су огранци ЕД Електро-
тимок Зајечар, ЕД Пирот и ЕД Ниш, а незнатно заостаје 
ЕД Лесковац. У претходна два месеца, огранци ЕД Про-
купље и ЕД Врање, који су бележили слабије резлутате у 
претходном периоду, остварили су изузетан напредак. 

Треба нагласити да је око 35% купаца из групе домаћи-
нства у претплати. Око 35% купаца дугује до пет  хиљада 
динара, што значи да се чак око 70% купаца може сматрати 
редовним платишама. Велики дужници чине само 5% ку-
паца, али је велики проблем што на њих отпада чак 75% 
укупног дуга свих домаћинстава. То су дуговања нагоми-
лана у ранијим годинама, делом због лоших социјалних 
прилика, али, нажалост, добрим делом због бахатости и 
одбијања тих купаца да испуњавају своје обавезе. Слична 
је ситуација у привреди. Док је 65% купаца из привреде 
уредно у измиривању својих обавеза, мање од 3,5% купаца 
дугује око 90% укупног дуга. Међу великим дужницима је 
много фирми у реструктурирању и буџетских установа.

Озбиљним приступом редовним активностима на на-
плати потраживања, у јулу је остварен изузетно добар ре-
зултат који обавезује да се и у наредном периоду настави 
на исти начин.

  Обрада Д.Т
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Детаљно објашњење елемената  
рачуна за електричну енергију на сајту еД југоисток

З бог великог броја елемената у Тарифном систему 
и, самим тим, у рачуну за електричну енергију, 
купци се често обраћају са питањима везаним за 

начин обрачуна утрошка електричне енергије. Водећи 
се циљем да купцима пружи свеобухватну и лако до-
ступну информацију Служба за унапређење односа са 
купцима, Дирекције за трговину електричном енерги-
јом, на сајт ПД Југоисток је поставила графички приказ 
сва три типа рачуна (домаћинства, правна лица у ши-
рокој потрошњи и купци са мерењем снаге), са обеле-
женим елементима и прецизним објашњењима сваког 
елемента.

То је корак напред у односу на остала привредна дру-
штва у оквиру ЈП ЕПС, на који смо с правом поносни. 
Истовремено, то је  доказ решености ПД Југоисток да 
развија и унапређује односе са купцима електричне 
енергије.

Сваки посетилац сајта Југоистока, у прилици је да 
као на длану има увид у рачун, и да на веома једноста-
ван начин добије детаљна објашњења свега што се на 
рачуну налази.

Ова опција умногоме помаже купцима из свих кате-
горија потрошње да јасно сагледају структуру свог ра-
чуна за електричну енергију без одласка на шалтер или 
телефонског позива.

У делу менија под називом  „елементи рачуна“ купац 
добија слику рачуна истоветну са оном коју добија у 
штампаном облику. 

Свака ставка обележена је засебним бројем и сваки 
број је детаљно појашњен, чиме се на лицу места откла-
њају све евентуалне недоумице око појединих катего-
рија на рачуну.

Прва и друга страна рачуна засебно су приказане и 
стављене под својеврсну „лупу“, при чему свака ставка 
има посебно објашњење. Захваљујући залагању Службе 
за унапређење односа са купцима, која ради на унапре-
ђењу нашег сајта, контакт са купцима овим је подигнут 
на виши ниво, на задовољство купаца, пре свега.

Д.Т.

РАЧУН НА  
МОНИТОРУ  
КАО РАЧУН  
НА ДЛАНУ
■ Детаљан опис елемената рачуна 
- корак напред у односу на остала 
привредна друштва у оквиру ЈП ЕПС 

■ Овом новином показујемо да смо и 
надаље решени да односе са купцима 
непрекидно развијамо и унапређујемо
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Фебруар узео данак

реализација акционог Плана за смањивање  
губитака у ПериоДу јануар- јун 2012.гоДине у ПД југоисток - ниш

Ако се крене од веома основане претпоставке да у овом билансу крађа електричне енергије 
учествује са 60 %, грешке на мерним уређајима 30% и остали фактори 10 %, онда се може 
закључити да је неовлашћена потрошња електричне енергије директан узрок губитака са 
финансисјким последицама

У првој половини године, дакле од јануара до јуна 
2012.године, ПД Југоисток забележио је губитке 
од 21, 39 %, од чегa 9,05% чине технички губици, 

док су преосталих 12,34% нетехнички губици.То прак-
тично значи да је у овом интервалу (гледано у MWh), пре-
узето 2599871 MWh електричне енергије, а продато 
2043753 MWh. Ови подаци такође говоре о чињеници да, 
укупно узевши, нетехнички губици чине 57,69 % свих гу-
битака на нивоу ПД Југоисток, што изражено у MWh из-
носи 320830 MWh.

Ако је просечна вредност kWh 5,5 динара (без ПДВ), не-
технички губици у првој половини 2012. године проузро-
ковали су финансијски губитак од 1764 милиона динара, 
односно 16,04 милиона евра.

Ако се крене од веома основане претпоставке да у овом 
билансу крађа електричне енергије учествује са 60 %, гре-
шке на мерним уређајима 30% и остали фактори 10 %, он-
да се може закључити да је неовлашћена потрошња елек-
тричне енергије директан узрок губитака у износу од 
1058 милиона динара.

У укупно преузетој електричној енергији ПД Југоисток 
Ниш, директни купци учествују са 10,7%, док је ЕД Ниш 
највећи купац што се тиче огранака, јер преузима 31,6%. 
ЕД Пирот преузима 6,3%, ЕД Прокупље 7%, ЕД Лесковац 
15,2%, ЕД Врање 11,4% и ЕД Зајечар 17,7%.

Што се тиче процентуалног учешћа огранака у губици-
ма, подаци указују на то да ЕД Ниш као највећи купац 
електричне енергије у оквиру ПД Југоисток, има и највеће 
губитке, са којима у укупном билансу Југоистока учест-
вује са 44,3%. ЕД Пирот учествује са 3,4%, ЕД Прокупље 
са 7,7%, ЕД Лесковац са 15,8%, ЕД Врање са 16,1% а 
Електротимок Зајечар са 12,7%.

ПД Југоисток  

Процентуалне месечне вредности губитака Привредн-
ог друштва Југоисток указују на то да су губици у јануару 
били нижи од истог периода прошле, 2011. године, да су у 
фебруару достигли 27,86% и били већи од оних у истом 
месецу 2010. и 2011. године, да би у марту били значајно 

мањи него они у истом месецу прошле и претпрошле го-
дине.

Упоређивањем месечних вредности губитака у про-
центима у односу на минималне, просечне и максималне 
вредности у претходном четворогодишњем периоду до-
лази се до податка да је у јануару ниво губитака био испод 
максимално забележених вредности, у фебруару је забе-
лежен њихов раст и изнад максималне амплитуде, док су 
до јуна месеца губици бележили константан пад до тачке 
испод просечних вредности.

Кумулативне месечне вредности губитака у проценти-
ма у односу на минималне, просечне и максималне вред-
ности  у претходном четворогодишњем периоду су, осим 
у фебруару, испод прошлогодишњег нивоа, и у тачки која 
означава ниво од 21,39% додирују се са просечним вред-
ностима.

Губици по огранцима

ЕД Електротимок 
Зајечар

ЕД Електротимок Зајечар је у 
јануару и фебруару забележио 
губитке веће него у истом пе-
риоду прошле и претпрошле 
године, док су у марту они би-
ли знатно испод оних достиг-
нутих у истом месецу 2010. и 
2011.године. У априлу су забе-
лежоли раст у односу на исти 
период 2010. и 2011, у мају су на 
истом нивоу, док у јуну падају 
знатно испод оних забележе-
них у јуну 2010. и 2011. године. 
Сматра  се да ће у кумулативи 
до краја године они достићи 
износ од 15,35%.

Губици су у ЕД Зајечар 
већи у односу на интер-
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ни план, којим је предвиђено да они у периоду ја-
нуар-јун не прелазе 13,26%.

У односу на минималне, просечне и максималне вред-
ности у протеклом четворогодишњем периоду, губици у 
ЕД Електротимок Зајечар у марту су били испод просеч-
них, до маја  достигли максималне вредности, док су кас-
није имали драстичан пад у односу на максималне, али и 
просечне вредности забележене у периоду од четири го-
дине у овом огранку.

Кад су у питању месечне вредности кумулативних гу-
битака у односу на минималне, максималне и просечне у 
односу на протекли четворогодишњи период, кумула-
тивни губици у ЕД Електротимок Зајечар су испод мак-
симално исказаних у овом интервалу и, у нивоу прошло-
годишњих .

ЕД Ниш
Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Ниш у 

односу на 2010. и 2011. годину указују на то да су у овом 
огранку губици, осим у фебруару, били нижи него про-
шле и претпрошле године. У јуну су износили 15,11%, али 
су у фебруару прешли 38%.

У односу на интерни план, који је за период јануар-јун 
2012. године предвиђао 25,70%, губици су ипак премаши-
ли ову границу и зауставили се на 30,04%.

Мерење месечних вредности губитака у процентима у 
односу на минималне , просечне и максималне вреднос-
ти у протеклом четворогодишњем периоду показује да су 
губици, осим у фебруару, испод максималних, чак и ис-

под просечних у појединим интервали-
ма, а да су у марту били равни 
минималним забележеним гу-
бицима у поменутом мерном 
периоду.

Исти показатељи, али у ку-
мулативном износу, указују да 
су губици у датом четворого-
дишњем интервалу ове године 
нижи од прошлогодишњих, 
као и од максимално забеле-
жених вредности.

ЕД Пирот
Процентуалне месечне вре-

дности губитака у ЕД Пирот 
показују да се у овом огранку 
бележи  раст губитака иако су 
они и даље ниски у односу на 
неке друге огранке. У јануару 
су они износили 15,11 % што 
је више од нивоа забележеног 
у овом огранку у претходне  
две године. У фебруару су би-
ли нижи од прошлогодишњ-

их, у априлу виши у односу на претходне две године, док 
су у мају и јуну они нижи од нивоа губитака евидентира-
них у 2010. и 2011. години.

Остварени кумулативни губици у односу на интерни 
план за 2012. годину нешто су виши у односу на планира-
не вредности, и на нивоу су од 11,62 процента.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности у проте-
клом четворогодишњем периоду показују да су се губици 
у овом огранку у прва три месеца 2012. године прибли-
жили максимално забележеним у поменутом периоду, 
али су од априла у константном паду и испод просечних 
су.

У кумулативном износу, мерено у односу на исте пока-
затеље, види се да губици од 11,62% у периоду јануар-јун 
2012. године јесу изнад просечних за овај огранак, али су 
ипак испод максималних вредности.

ЕД Прокупље
Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Про-

купље указују на то да је овај огранак у фебруару, па и у 
априлу ове године имао губитке веће од оних у 2010. и 
2011. години, али да су они у јануару, марту, на пример, 
били знатно нижи од губитака из истог периода  у прет-
ходне две године.

Кумулативни губици у односу на интерни план , који је 
предвиђао 22,28%, унеколико је премашен и износи 
23,29% за период јануар - јун 2012. године.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у претходном четворогодишњем периоду, показују да 
је ЕД Прокупље у првој половини јуна ове године ретко 
када премашивала просечне вредности губитака, и да се 
у јуну највише приближила минималним забележеним 
вредностима у поменутом мерном периоду од четири го-
дине.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у претходном четворогодишњем периоду, али у куму-
лативном износу, указују на то да је ЕД Прокупље у пери-
оду јануар-јун забележила губитке од 23,29%, што је ис-
под прошлогодишњег нивоа и испод максималних вред-
ности.

ЕД Лесковац
Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Ле-

сковац потврђују чињеницу да је фебруар био најлошији 
месец у Југоистоку кад су у питању губици. Једино су у 
овoм месецу, као и у многим другим огранцимна, губици 
били већи од оних забележених у истом периоду 2010. и 
2011.године. Већ у марту они су имали драстичан пад, док 
су у јуну нешто већи у односу на претходни мер-
ни период.
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У односу на интерни план, губици у кумулати-
ву у периоду јануар-јун су незнатно већи, јер је 
предвиђено 21,18, а реализовано 22,26%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на 
минималне, просечне и максималне вредности  у прет-
ходном четворогодишњем периоду показују да је ниво 
губитака у овом огранку премашивао просек само на по-
четку године, и да је био испод максималних евидентира-
них вредности.

Кумулативне месечне вредности губитака у проценти-
ма у односу на минималне, просечне и максималне вред-
ности у претходном четворогодишњем периоду говоре о 
томе да је осим на почетку године, ниво губитака у ЕД 
Лесковац био испод прошлогодишњих вредности, а у 
другом делу мерног периода јануар - јун, и испод просеч-
них.

ЕД Врање
Месечне процентуалне вредности губитака у ЕД Врање 

су ове године биле високе на почетку мерног периода ја-

нуар-јун, али су, осим у фебруару, углавном биле на ни-
воу из претходне две године, у јануару, марту и априлу 
чак ниже.

Планирани кумулативни губици по интерном плану 
требало је да износе 25,95%, али су оне у периоду од јану-
ара до јуна достигле 30,27%.

Упоређивањем месечних вредности губитака у про-
центима у односу на минималне, просечне и максималне 
вредности  у претходном четворогодишњем периоду до-
лази се до податка да су губици у ЕД Врање у фебруару 
чак премашили максималне, а да су се од марта спушта-
ли и испод просечних вредности.

Кумулативне месечне вредности губитака у проценти-
ма у односу на минималне, просечне и максималне вред-
ности  у претходном четворогодишњем периоду показују 
да су кумулативни губици у ЕД Врање већи од просечних 
и да после првих пар месеци ове године следе криву губи-
така из прошле године.

Д. Трајковић

ПД Југоисток   
Наставак по максималној кривој 19,95%
Наставак по просечној кривој  19,26%
Наставак по минималној кривој 18,19%
Предвиђено планом   17,90% 
Смакнута година   18,95%
2011.     19,08%

ЕД Електротимок Зајечар
Наставак по максималној кривој 15,25%
Наставак по просечној кривој  13,52%
Наставак по минималној кривој 12,26%
Предвиђено планом   13,90%
Смакнута година   13,50%
2011.     11,71%

ЕД Ниш
Наставак по максималној кривој 28,60%
Наставак по просечној кривој  27,83%   
Наставак по минималној кривој 26,85%
Предвиђено планом   23,49%
Смакнута година   27,73%  
2011.     28,03%

ЕД Пирот
Наставак по максималној кривој 11,59%
Наставак по просечној кривој   10,49% 
Наставак по минималној кривој  9,57%
Предвиђено планом   9,75%
Смакнута година   10,38% 
2011.     10,20%

ЕД Прокупље
Наставак по максималној кривој 22,48%
Наставак по просечној кривој  20,42%
Наставак по минималној кривој 18,45%
Предвиђено планом   18,32% 
Смакнута година   19,53%
2011.     18,45%

ЕД Лесковац
Наставак по максималној кривој 21,82%
Наставак по просечној кривој  19.69%%
Наставак по минималној кривој 18,25%
Предвиђено планом   18,34%   
Смакнута година   19,44%  
2011.     18,91% 

ЕД Врање
Наставак по максималној кривој 29,47%
Наставак по просечној кривој  27,39%
Наставак по минималној кривој 25,70%
Предвиђено планом   22,64%  
Смакнута година   26,26%  
2011     26,34%

Прогноза кретања  кумулативних губитака
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Неочитана бројила

Највећи број неочитаних 
бројила, услед ванредних 
услова, забележен је ове 
године у фебруару. Ситуација 
је касније узела повољнији 
ток. У јуну је проценат 
неочитаних бројила на нивоу 
ПД Југоисток износио 5,94%. 
У Врању је тај проценат 8,23%, 
у Лесковцу 6,03%, у Прокупљу 
5,22%, у Пироту 3,08%, у Нишу 
5,72%, а у Зајечару 6,25%. 

Проценат потрошача 
са потрошњом 0 kWh

На нивоу ПД Југоисток укупан 
број потрошача са 
такозваном нултом 
потрошњом износи 12,15%, а 
највише таквих потрошача 
има на подручју ЕД Прокупље 
17,02% и ЕД Врање 15,60%. У 
ЕД Пирот евидентирано  је 
14,30%, у ЕД Зајечар 14,69%, а 
у ЕД Лесковац 11,34%, док је у 
ЕД Ниш евидентирано 6,42% 
потрошача са нултом 
потрошњом.

Уградња 
кондензаторских 
батерија

У периоду од јануара до јуна 
2012. године огранци ЕД 
Електрoтимок Зајечар, ЕД 
Ниш, ЕД Пирот и ЕД Врање 
обављали су и спроводили 
контроле исправности 
кондензаторских батерија. ЕД 
Електротимок Зајечар, ЕД 
Пирот и ЕД Прокупље су и 
уграђивали нове 
кондензаторске батерије. За 
комплетно спровођење 
Акционог плана неопходно је 
укључивање свих огранака у 
овај посао.

Контрола мерних места

На подручју које обухвата ПД Југоисток, у периоду од 
јануара до јуна 2012. године обављено је 43859 
контрола мерних места, што чини 37,29% укупног броја 
контрола предвиђених Акционим планом, којих до 
краја године треба да буде117605. На подручју ЕД 
Лесковац обављено је 14296, или 76,38% планираних 
контрола, у ЕД Ниш спроведено је 11615 контрола 
мерних места, или 24,32% од планираног броја. ЕД 
Електротимок Зајечар обавио је 6613, од 14414 
планираних контрола, што чини 45,88%. ЕД Прокупље 
имало је 5605 контрола, а до краја године биће их 10108 
укупно. ЕД Врање је током првих шест месеци ове 
године од укупно планиранe 9792 контроле, обавило 
17,63%, односно 3489 контрола. ЕД Пирот је од 
планираних 6807, спровела 2241 контролу, што значи да 
је за првих шест месеци реализовано 32,91% плана 
контрола за ову годину.

Неовлашћена потрошња  
електричне енергије
Од јануара до јуна 2012. године, у ПД 
Југоисток откривенa су укупно 622 случаја 
неовлашћене потрошње електричне 
енергије. На подручју ЕД Ниш откривенa су 
254, у ЕД Лесковац 188 случајева, у ЕД 
Прокупље откривено је 70 случајева 
неовлашћене потрошње електричне 
енергије, док је у ЕД Електротимок Зајечар 
откривено 60 неовлашћених потрошњи.

У ЕД Врање их је било 34, а у ЕД Пирот 
традиционално најмање, 16. У односу на 
број контрола, неовлашћена потрошња 
била је на нивоу Југоистока заступљена са 
1,42.

Замена бројила

ПД Југоисток Акционим планом за сузбијање  губитака планира да током 2012. године замени укупно 62350 
бројила на свом конзумном подручју. За првих шест месеци ове године замењено је укупно 15071 бројило, 
што чини 24,17 % планираног броја. У огранку Врање замењено је 1782, а очекује се замена укупно 10105 
бројила. Огранак Лесковац спровео је замену 3070, од планираних 10467 бројила, огранак Прокупље заменио 
је 2156, од планираних 6990, огранак Пирот заменио је 1823,а до краја године замениће укупно 5126 бројила. 
Огранак Ниш заменио је 2091 бројило, а очекује се замена 18922 бројила на овом конзумном подручју. 
Огранак Зајечар спровео је 4145, од укупно предвиђених 10740 замена бројила. Закључак тима задуженог за 
спровођење мера Акционог плана је да треба интензивирати поступак замене четвороцифрених бројила на 
подручју целог Југоистока, а критеријуми за приоритете  треба да буду потрошња већа од просечне за дато 
подручје у одређеном временском периоду, као и већи број неуспешних покушаја очитавања бројила.
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ЖиВотНА СРЕдиНА ПРЕ СВЕгА
Електропривреда Србије је у циљу унапређења система заштите животне средине 
завршила израду документа Студија спровођења аудита заштите животне средине на 
локацијама и постројењима Јавног предузећа "Електропривреда Србије".

Ова студија има за циљ да сагледа тренутно стање и ниво система заштите животне средине како би у наредном 
периоду могли да се бавимо унапређењем система у складу са националном легислативом и захтевима ЕУ. 
Координатор за ЕД "Југоисток" био је Драган ћирковић, а у прикупљању података и извештавању у складу са 
потребама студије били су укључени сарадници из огранака који се баве заштитом животне средине. Након 
преузимања Студије из ЕПС- а, очекују нас нови изазови у погледу примене смерница, предлога мера и решења за 
унапређење система заштите животне средине и безбедности и здравља на раду, који су садржани у Студији. Ово ће 
нам олакшати потпунију примену ИМС-а који смо усвојили и дати боље резултате рада на пољу очувања и 
унапређења животне средине и безбедности и здравља запослених. Посебно нам је важно да јавност информишемо 
о безбедности и заштити животне средине о којој континуирано бринемо, а самим тим задовољавамо стандарде ЕУ. 
Тиме показујемо озбиљност и одговорност према средини у којој живимо и радимо.

Такође је завршена израда Плана управљања отпадом у ЕД "Југоисток" са детаљним сагледавањем свих постојећих 
токова отпада на конзумном подручју свих припадајућих огранака, а посебна разрада урађена је на примеру ЕД 
"Ниш". У наредном периоду очекује се усвајање Плана и почетак његове доследне примене, као и покретање израде 
интерних Правилника који ће се примењивати у свим огранцима, а у погледу функционалнијег управљања  системом 
заштите животне средине. 

Продаја неопасног и опасног отпада реализује се по устаљеној пракси од краја прошле године, када су огранци, 
почев од ЕД "Ниш" кренули да реализују коначно збрињавање токова отпада на нивоу својих огранака. У наредном 
периоду, став новог руководиоца Центра за заштиту и безбедност и водећег сарадника за заштиту животне средине 
и управљање отпадом су да све активности у погледу заштите животне средине треба да се дефинишу на нивоу 
Центра, а потом да се униформно спроводе у свим огранцима а у сарадњи са стручним сарадницима из огранака. У 
том смислу предстоје нам активности којима ћемо дефинисати заједничке ставове у поступању са отпадом као и у 
погледу других аспеката животне средине. 

О. Милошевић/М.шиндић
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ВЕЛико МЕСто СВЕтСкЕ иСтоРијЕ
Ниш, родни град Цара Константина Великог - место сусрета народа и култура, 
најзначајнија раскрсница истока и запада. Место где се цивилизације додирују, место где 
је писана велика историја. И у 2013. години прославом Миланског едикта, српска јужна 
престоница ће бити централна тачка Европе.

У сУсРет МиланскОМ едиктУ

Град Ниш је званично добио титулу " Велико место светске историје" у новембру прошле године у 
Карнунтуму крај Беча у Аустрији  у оквиру међународног уметничког пројекта "Цареви Карнунтума су 
променили свет". Иначе, тај пројекат је започео уз помоћ Одсека за културу и науку Владе Доње 
Аустрије још 2008. године. Цар Константин Велики један је од четири тетрарха који су променили свет.

Главни концепт овог Пројекта је праћење великих историјских догађаја који су променили свет  и 
формирали темеље данашње европске културе са дистанце од скоро 1700 година, обележавањем 
значајних датума као што су оснивање тетрархије у Карнунтуму (308. г.), доношење првог Едикта о 
религијској толеранцији (311.г.), а затим и доношење Миланског Едикта (313.г.) пригодним уметничким 
догађајима. Сви градови који су прихватили да буду учесници овог пројекта прихватили су да 2012.
година буде припремна фаза за 2013.г. и обележена да буде као Година Константина.

Сусрет градова у Карнунтуму искоришћен је као прилика за братимљење два града, 
Измита- античке Никомедије и Ниша-античког Наисуса, повезани Константином 
Великим.

Цар Константин, најзначајнији од свих римских царева, је онај који је 
крстио империју и променио судбину Европе. Као реформатор 
спровео је читав низ реформи на пољу војске и администрације. 
Као први римски владар који је прихватио хришћанство, дотад 
веру прогоњене мањине, Константин је покренуо 
христанизацију Царства и узрастање хришћанства у 
доминантну веру тадашњег цивилизованог света.

Оснивањем Цариграда и отпочињањем христанизације 
Константин је ударио темеље будућем византијском 
царству. 

Као први хришћански цар, велики добротвор и ктитор 
хришћанске цркве, Константин је након смрти канонизован 
а у православним црквама укључујући и српску православну 
цркву, поштује се као светац.

Ниш као родни град Константина Великог који није ни на 
Истоку ни на Западу, представља најпогодније место где би 
била организована централна прослава 17 векова Миланског 
едикта, 2013. године.

М.Шиндић
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Друга  седница председништва КООР-а СО ПД ЕД 
Србије одржана 03.07.2012 год. у Новом Саду

ЗАПОСлЕНИ, ЗАПОшљАвАњЕ И 
бЕЗбЕДНОСТ у цЕНТРу ПАжњЕ

 Председништво КООР-а Синдиката ЕДС размат-
рало је закључке Извршног одбора Синдиката 
радника ЕПС-а у вези предлагања кандидата за 
председника КСС, председника гране енергетике, 
члана председништва КСС испред КООР-а 
Синдиката ЕД Србије и за остале функције. 

С обзиром на то да су редовни избори у Синдикату ЈП 
ЕПС-а крајем 2012. године, председништво КООР-а СО 
ПД ЕД Србије је мишљења да до нових избора у Синдикату 
ЈП ЕПС-а не треба мењати чланове председништва 
КСС-а, председника гране енергетике нити предлагати 
лице за председника КСС-а из редова Синдиката радни-
ка ЕПС-а.

Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије је 
мишљења да руководство Синдиката радника ЕПС-а тре-
ба да буде активније у органима и телима КСС-а како би 
имали што већи утицај на рад Конфедерације и да 
Централа Синдиката радника ЕПС-а у складу са Статутом 
Синдиката радника ЕПС-а почне са уплатом чланарине и 
измири све финанасијске обавезе према КСС-у.

Задужују се председници СО ПД ЕД Србије и ЈП 
Електрокосмет Приштина да председнику КООР-а до-
ставе извештај о повредама на раду за задње четири го-
дине (лакше, тешке и повреде са смртним исходом као и 
узрок повређивања) као и извештај Одбора за безбедност 
и здравље на раду из кога ће се видети стање у овој обла-
сти. Ове податке доставити најкасније у року од 15 дана 
од дана одржавања ове седнице (тражене податке доста-
вио је само СО ПД ЕД Југоисток Ниш, а непотпуне тра-
жене податке о безбедности и здрављу доставило је СО 
Електросрбија Краљево, СО ЕДБ и СО Електровојводина 
Нови Сад).  

Задужује се председник КООР-а да по добијању прет-
ходно тражених података сачини детаљну анализу о пов-
редама на раду за назначени период и о узроцима по-
вређивања. 

узроци повреда на раду 
Председништво КООР-а је на основу дискусија конста-

товало да је најчешћи узрок повређивања запослених :
- непридржавање при раду предвиђених безбедонос-

них мера;
- непознавање нормативних аката из области безбед-

ности и здравља на раду, непоштовање прописаних 
процедура и непоступање по упутствима за безбедан 
рад ;

- неадекватна обученост запослених за  безбедан рад и 
непознавање свих штетности и опасности на радном 
месту;

- некоришћење личних и колективних заштитних сред-
става и недостатак истих;

- неадекватан квалитет заштитних средстава;
- техничка неисправност возила и хидрауличних диза-

лица;
- запосленима се не издаје прописан налог за рад ;
- непосредни организатори процеса рада не контроли-

шу рад запослених на терену и дозвољавају да за-
послени обављају послове без поштовања прописане 
процедуре, некоришћења заштитне опреме и сл;

- недовољна ангажованост лица за безбедност и здра-
вље на раду на контроли поштовања законских про-
цедура и нормативних аката при обављању свако-
дневних послова, посебно електромонтерског кадра.

Ова питања треба разматрати на следећој седници 
председништва КООР-а када ће се у вези са тим донети 
потребни закључци и предлог мера за побољшање без-
бедности и здравља запослених. 
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БРОЈ 38

Запошљавање под лупом
Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије размат-

рало је питање недостатка запослених по Привредним 
друштвима ЕД Србије посебно техничког, односно елек-
тромонтерског кадра. 

Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије конста-
тује да у Електродистрибутивним ПД ЕД Србије постоји 
велики недостатак запослених на неодређено време, по-
себно електромонтерског кадра, а да постоји неоправда-
но велики број стално - непрекидно ангажованих преко 
услужних организација и на ПП пословима (примера ра-
ди на бази непотпуних података у Југоистоку је ангажо-
вано  1200; у Центру Крагујевац 242; у Електросрбији 
Краљево 428, у ЕДБ-у око 1000, у овом прегледу нису при-
казани они који очитавају електричну енергију) и да је 
поред тога ангажовано много услужних организација 
које раде на измештеном месту мерења, одржавању ЕЕО 
и сл. За ове намене се издвајају неоправдано огромна фи-
нанасијска  средства па је из тих разлога целисходније 
примити у стални радни однос потербан број запослених 
чиме би се повећала продуктивност рада, боље одржа-
вање и експлоатација ЕЕО, боља наплата потраживања 
од купаца електричне енергије и били смањени губици 
ел.енергије.    

Председништво КООР-а СО ПД  ЕД Србије задужује 
председнике СО ПД ЕД Србије да председнику КООР-а у 
року од 15 дана од дана одржавања ове седнице доставе 
тачне податке о броју стално ангажованих преко услуж-
них организација, броју ангажованих преко ЈП са Косова 
и на Привремено повременим (ПП) пословима, као и о 
трошковима које ПД плаћа за те услуге. 

Потребно је доставити и податке о трошковима које 
ПД има за услуге које пружају за измештена места ме-
рења и одржавање ЕЕО. 

Задужује се председник Синдиката КООР-а ЕД Србије 
да по добијању података сачини анализу у вези са претхо-
дним и да иста буду разматрана на следећој седници 
председништва када ће се донети конкретни закључи у 
вези са овим.

Статут - измене и допуне
Задужују се председници СО ПД ЕД Србије и ЈП 

Електрокосмет Приштина да председнику КООР-а до-
ставе предлог за евентуалне измене и допуне статута 
Синдиката радника ЕПС-а у року од 15 дана од дана одр-
жавања ове седнице, да предлози буду разматрани на пр-
вој наредној седници Председништва КООР-а када ће се 
заузети коначан став о евентуалној иницијативи према 
Извршном одбору Синдиката радника ЕПС-а за имено-
вањем радне групе која ће припремити предлог евенту-
алних измена и допуна Статута радника ЕПС-а и која ће 
бити разматрана на седници ГО Синдиката радника 
ЕПС-а.

Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије захтева 
да све СО чланице Синдиката радника ЕПС-а редовно 
измирују чланарину према Централи Синдиката ЕПС-а 

и да се једном за сва времена расчисти питање досада-
шњег нередовног плаћања чланарине од стране поједи-
них СО ПД. 

Осигурање - исто за све
Задужују се председници СО ПД ЕД Србије и ЈП 

Електрокосмет Приштина да провере у својим 
Привредним друштвима и ЈП да ли су запослени осигу-
рани свих 24 часа за случај тежих болести и хирушких 
интервенција и да информацију о томе, врсти и условима 
осигурања доставе председнику Синдиката ЕДБ-а 
Небојши Јовановићу, који ће сачинити детаљан извештај, 
како би КООР Синдиката ЕД Србије на следећој седници 
донео конкретну одлуку и захтевао да сви запослени у 
Електродистрибуцијама Србије, па и у ЈП ЕПС буду оси-
гурани на исти начин. 

Трошкови, стимулације, регрес...
Председништво КООР-а је констатовало да су према 

препоруци ЈП ЕПС трошкови запослених утврђени пола-
зећи од нивоа из децембра 2011. године утврђеног 
Годишњим програмима пословања за 2011. годину и 
увећани за 4% од 01. априла и 0,9% од 01. октобра 2012. го-
дине. 

Тако утврђена маса зарада увећана је за стимулацију 
запосленима који су у јануару и фебруару 2012. године то-
ком ванредне ситуације радили у отежаним условима на 
изузетно ниским температурама у циљу одржавања елек-
троенергеског система.

Зараде су, такође,  додатно увећане по основу додатног 
увећања накнаде за исхрану запослених током рада (у 
висини 200 динара дневно по раднику) и по основу до-
датног увећања регреса за годишњи одмор (у износу од 
2/3 просечне нето зараде за октобар 2011. године т.ј. 25.444 
динара на годишњем нивоу). У складу са препоруком 
Владе Републике Србије ограничен је максимални износ 
месечне нето зараде запослених који раде у Републици 
Србији на  220.734 динара.

Остали трошкови запослених су планирани у складу са 
Колективним уговорима и другим актима на нивоу 
Привредних друштава који регулишу ову област као и 
законских прописа. 

 Трошкови запослених су планирани предлогом Плана 
пословања привредних друштава за 2012. годину из ме-
сеца маја по следећим критеријумима. План трошкова 
зарада за 2012. годину је урађен полазећи од нивоа из де-
цембра 2011. године  утврђеног у Годишњем програму по-
словања за 2011. годину, увећаног за: 
•	 3,46%	од	01.	априла	2012.	г.	и	0,9%	од	01.	октобра	2012.	

године у складу са  Закона о  буџетском систему 
(Службени Гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), 
а према подацима Републичког завода за статистику 
о стопи раста потрошачких цена у периоду октобар 
2011 – март 2012. год. од 2,67% и половини стопе раста 
БДП (бруто друштвени производ) у 2011. г. 0,79%.
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•	 стимулацију	запосленима	који	су	у	јануару	и	фебру-
ару 2012. године током ванредне ситуације радили у 
отежаним условима на изузетно ниским температу-
рама у циљу одржавања електроенергеског система,

•	 додатно	увећање	накнаде	за	исхрану	запослених	то-
ком рада (у висини 200 динара дневно по раднику),

•	 додатно	увећање	регреса	за	годишњи	одмор	(у	износу	
од 2/3 просечне нето зараде за октобар 2011. године 
т.ј. 25.444 динара на годишњем нивоу).

•	 средства	предвиђена	за	решавање	питања	накнаде	за	
сменски рад од 01.07.2012. г.

Председништво КООР-а задужује председнике СО ПД 
ЕД Србије да председнику КООР-а доставе податке о пла-
нираном броју сменских радника, часовима сменског ра-
да и предвиђеним финанасијским средствима за сменски 
рад, као и да се од предсендика ГО Синдиката радника 
ЕПС-а као члана УО ЈП ЕПС-а затраже ови подаци за све 
запослене у ЕПС-у, како би се извршио увид у то да ли су 
планирана средства за сменски рад адекватно предвиђе-
на како би сви запослени у ЕПС-у били у истом поло-
жају. 

Сусрети радника ЕПС- а
Детаљну информацију у вези учешћа екипе ЕД Србије 

на сусретима радника ЈП ЕПС-а у Новом Саду који се 
одржавају од 20-23.09.2012 год. дао је председник такми-
чарске комисије Радојко Јеремић. 

Број такмичара, чланова организационог одбора, 
такмичарске комисије, комисије за жалбе и прес центра у 
екипи ЕД Србије је 108. Остали број учесника по ПД ЕД 
Србије и ЈП Електрокосмет Приштина у зависности од 
смештајног капацитета биће одређен сразмерно броју из 
претходне године. 

Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије доноси 
одлуку да свака СО ПД ЕД Србије и ЈП Електрокосмет 
Приштина својим учесницима игара на терет финана-
сијских средстава  своје СО исплати по 4000,00 дин. 
укупно односно на име путних трошкова - дневнице по 
дану у износу од 1000,00 дин. 

Председништво КООР-а Синдиката ЕД Србије доноси 
одлуку и задужује председника КООР-а СО ПД ЕД Србије 
да на терет финанасијских средстава КООР-а Синдиката 
ЕД Србије набави спортску опрему и реквизите.

ТРЕћА  СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИшТВА КООР-А 
СО ПД ЕД СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 15.08.2012 
ГОД. У ПД "ЦЕНТАР" КРАГУЈЕВАЦ

Чланство у Главном одбору 
(ни)је препрека ?

Председништво КООР-а Синдиката ЕДС предлаже 
Извршном одбору Синдиката радника ЕПС-а, који ће се 
одржати 16.08.2012. године, да се на дневном реду седни-
це Главног одбора разматрају следећа питања и да се сед-
ница ГО одржи најкасније до 15.09.2012. године.

1. Усвајање записника са претходне седнице ГО;
2. У вези програма пословања за 2012. годину (који до 

данашњег дана није усвојен на Влади РС);
3. Разматрање измена и допуна Статута Синдиката 

радника ЕПС-а;
4. Достављање извештаја о неплаћању чланарине од 

појединих Синдикалних организација ПД и заузи-
мање конкретног става у вези са тим;

5. Доношење одлуке о расписивању Синдикалних из-
бора у децембру 2012. године

Председништво КООР-а у суштини прихвата предлог 
СО ЕВ Нови Сад с тим што нису сагласни са предлогом 
да председници Синдиката на нивоу ЈП или ПД не могу 
бити чланови Главног одбора.

Став 1. члана 25 мења се у смислу:
-Главни одбор састоји се од председника Главног одбо-

ра, два потпредседника – председник и потпредседници 
не могу бити из исте делатности и чланова који се бирају  
у синдикатима основаним на нивоу јавних предузећа 
или привдредних друштава,тако да свака ова јединица 
има најмање по једног члана сразмерно броју запосле-
них.

Остали чланови се бирају по принципу сразмерности, 
тако што на сваких хиљаду чланова долази по један члан, 
а ако број  запослених из задње хиљаде пређе пет стоти-
на, добија се још један члан. Преостали чнаови бирају се 
по принципу специфичности делатности.

Ставови два и три не подлежу променама.
Став три се мења у смислу да председници Синдиката 

на нивоу јвног предузећа или привредног друштва не мо-
гу бити чланови Главног одбора.

Задужују се председници СО ПД ЕД Србије да председ-
нику КООР-а доставе евентуалне предлоге за измене и 
допуне Статута Синдиката радника ЕПС-а и да се ти 
предлози разматрају на следећој седници Председништва 
а пре одржавања седнице ИО Синдиката радника ЕПС-а 
и седнице Главног одбора ради заузимања јединственог 
става по овом питању.



15

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

БРОЈ 38

37. сусрети радника 
ЕПС-а у Новом Саду

Драган Крстић, председник ИО КООР-а, су информи-
сао је чланове ТК да ће 37. сусрети радника ЕПС-а бити 
одржани у Новом Саду у термину од 20. до 23. септембра 
2012. год. 

После расправе о оставци Јеремић Радојка на место 
председника ТК, чланови ТК су једногласно усвојили 
предлог да досадашњи заменик председника ТК, Влатко 
Беловуковић, убудуће обавља функцију председника ТК 
ЕД Србије.

Након информација да је предложени списак састава 
екипе ЕД Србије направљен на основу постигнутих ре-
зултата на 39. сусретима раднике ЕД Србије и на предлог 
селектора и вођа екипа, чланови ТК су приступили раз-
матрању и усвајању предложеног списка по дисциплина-
ма.

На састав екипе у малом фудбалу (сениори), примедбу 
је изнео представник ПД "Центар", сматрајући да је гол-
ман те екипе требало да буде у саставу екипе ЕД Србије. 
После краће дискусије и примедбе да се фудбалер 
Милошевић Мирослав налази и у екипи ветерана, чла-
нови ТК су прихватили предлог вође екипе малог фудба-
ла (сениори), Мишић Горана, да он остане у тој екипи (се-
ниори).

У екипу малог фудбала (ветерани), на предлог Драгана 
Радосављевића, уместо Милошевић Мирослава уврштен 
је Обрадовић Славиша, такође такмичар из ПД 
"Електросрбија" Краљево.

На основу изнетог става члана ТК из ПД "Електросрбија" 
Краљево да у екипи стони тенис (мушкарци), не могу 
учествовати такмичари из тог ПД-а, донета је одлука да 
четврти члан буде Стојчић Влада из ПД "ЕДБ".

У екипи стони тенис (жене) је затражено од ПД "ЕДБ", 
да достави име четвртог члана ове екипе. У случају да 
они нису у могућности да обезбеде њено учешће, четврти 
члан ће бити Маринковић Љиљана из ПД "Југоисток".

У дисциплинама шах, стрељаштво (мушкарци и жене), 
пикадо, куглање и риболов, чланови ТК су једногласно 
прихватили предлоге састава екипа.

У дисциплини кошарка чланови ТК, изузев представ-
ника ПД "Електросрбија" Краљево, су изнели став да спи-
сак такмичара није направљен према квалитету. Такође 

је констатовано да су од девет предложених такмичара 
седморица из једног ПД-а, а да се на Сусретима ЕД Србије 
у тој дисциплини такмичи пет такмичара. На основу тих 
ставова чланови ТК су донели одлуку да не прихвате 
предлог састава екипе у кошарци, већ да се од вође екипе 
затражи да на основу горе наведених примедби, достави 
нов предлог. Са овом одлуком се није сложио члан ТК, 
Драган Радосављевић.

У дисциплини надвлачење конопца, достављен је, од 
стране вође екипе, непотпун списак такмичара, уз образ-
ложење да су добијене информације да постоје такмича-
ри који могу бити уврштени у састав, али да се у њихове 
квалитете тек треба уверити. Вођи екипе је наложено да у 
што краћем року достави коначан списак. Члан ТК Зоран 
Станковић је изнео предлог да у екипи треба да буде и 
такмичар ЈП "Електрокосмет", Ракић Славиша, као члан 
другопласиране екипе на Сусретима ЕД Србије.

У дисциплинама пливање (мушкарци и жене) чланови 
ТК су једногласно прихватили предлоге вађа екипа.

У дисциплинама одбојка (мушкарци и жене) прих-
ваћен је предлог вође екипа да коначан списак буде дос-
тављен после заједничког тренинга који ће бити одржан 
у што краћем року.

Након разматрања списка такмичара чланови ТК су, на 
основу ранијих Сусрета, усвојили предлог да члан ТК 
ЕПС-ових Сусрета остане Јеремић Радојко, да члан 
Комисије за жалбе буде Ђорђевић Момчило и Комисије 
за информисање Јовановић Бобан.

У зависности од договора ТК ЕПС-ових Сусрета, а на 
основу претходних, предложено је да делегати испред ЕД 
Србије буду Станковић Зоран, Миливојевић Александар, 
Цветићанин Александар и Мартиновић Веско. Такође је 
прихваћен предлог да у саставу екипе ЕД Србије буду и 
чланови Комисије за информисање, Јанковић Мирољуб 
и Драгојевић Слободан.

На састанку је разматран и предлог вође екипе у над-
влачењу конопца да се број такмичара у тој дисциплини 
повећа за једног такмичара. Ово је образложено тиме да 
је само једна резерва недовољна због тежине дисциплине 
и могућности повреда. Изнет је и разлог, да Правила 
Сусрета ЕПС-а предвиђају 11 такмичара. На основу изне-
тих разлога, чланови ТК су усвојили предлог и предло-
жили ИО КООР-а ЕД Србије, да се изнађе могућност за 
повећање броја такмичара са 9 на 10 у тој дисциплини.
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Овогодишња опрема 
и наредне године 

Писмени предлог вођа екипа у дисциплини Спортски риболов, за измену 
Правила Сусрета ЕД Србије, да се време такмичења скрати, је једногласно од-
бијен.

На састанку је донета и одлука да се ИО-у КООР-а ЕД Србије предложи на-
бавка што квалитетније спортске опреме, која ће бити дата вођи екипе уз оба-
везу да исту прикупи од такмичара и врати. ТК сматра да та опрема може после 
прања да се користи и наредне године. Тај предлог важи и за спортске реквизи-
те (лопте...).

Донета је и одлука да се извршном одбору Синдиката радника ЕПС-а предло-
жи доношење одлуке да свака Координација понаособ набавља спортску опре-
му за своје учеснике из сопствених средстава а уколико има финансијских сред-
става да исту плати Синдикат ЕПС-а а не да се средства пребацују координа-
цијама.  

Такмичарска комисија је усвојила и предлог да се у сарадњи са председници-
ма Синдиката ПД ЕД Србије, организују једнодневни тренинзи за следеће спор-
тове и у следећим ПД-има:

- Мали фудбал (сениори и ветерани) - ПД "Југоисток" Ниш
- Одбојка (мушкарци и жене) - ПД "ЕДБ" Београд
- Надвлачење конопца - ПД "Центар" Крагујевац
- Кошарка - ПД "Електросрбија" Краљево.
На састанку је наложено свим члановима ТК да за такмичаре из својих ПД-а 

прибаве сагласност да могу да узму учешће на Сусретима ЕПС-а, као и потреб-
не податке за комплетирање списка учесника Сусрета.

Председник КООР-а је инсистирао да председници СО ЕД Србије доставе за 
учеснике екипа из свог ПД и госте потребне податке односно број ЛК, здравс-
твене књижице, ЈМБГ и величину мајица и тренерки, с тим што је захтевао да 
Јовановић Милосав достави списак недостајућих такмичара за надвлачење ко-
нопца а да у складу са закључком такмичарске комисије селектор за екипу ко-
шарка из "Електросрбије" Краљево, Видојевић Радојко достави измењен пред-
лог састава екипе за кошарку тако да број такмичара из "Електросрбије" Краљево 
буде максимално 5 а не 7 како је предложено обзиром да је такмичарска коми-
сија реаговала на предлог да екипа у овој дисциплини из "Електросрбије" броји 
7 такмичара и да свих 7 не заслужују по квалитету да представљају екипу ЕДС 
обзиром да у другим ПД има бољих од предложених.

Такође је нагласио да је такмичарска комисија предложила да делегати испред 
ЕД Србије буду: Станковић Зоран, Електрокосмет, Миливојевић Александар, 
"Електросрбија", Цветичанин Александар, ЕД Београд, Мартиновић Веско, 
Центар КГ као и да гости буду чланови прес центра на дистрибутивним играма 
које су се одржале у Кладову и које су поднели доста велики терет око органи-
зације сусрета Јанковић Мирољуб, ЈИ и Драговић Слободан, ЕК а да Јеремић 
Радојко буде члан такмичарске комисије ЕПС-а, Ђорђевић Момчило, ЕК, члан 
Комисије за жалбе а у прес центру Милановић Бобан, Центар КГ. 

По овом питању вођена је широка расправа и са предлогом такмичарске ко-
мисије сагласили су се сви присутни осим Бранка Томића који није прихватио 
да екипа у дисциплини кошарка из "Електросрбија" Краљево броји 5 чланова и 
истиче да је то ствар селектора а не председништва и такмичарске комисије, да 
одређује ко ће представљати екипу у дисциплини кошарка и сматра да председ-
ник такмичарске комисије неће мењати свој предлог па у том случају нека еки-
пу састави селектор из другопласиране екипе у овој дисциплини тј из ЕДБ-а. 

Обрада Д.Трајковић
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ПРВА СоЛАРНА  
ЕЛЕктРАНА НА југу СРбијЕ  

У Лесковцу је 27. августа отворена прва соларна 
електрана на југу Србије, снаге 260 kW. Свеча-
ном отварању ове електране, присуствовала је 

и Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја 
и заштите животне средине. Она је том приликом ис-
такла да је значај ове електране, иако мале по капаци-
тету, у томе што представља почетак циклуса из-
градње оваквих и сличних објеката обновљиве енер-
гије у Србији. Приоритети Министарства енергетике 
ће бити подизање енергетске ефикасности и иско-
ришћавање потенцијала обновљивих извора енергије, 
рекла је том приликом Михајловић. Ову соларну елек-
трану изградила је фирма „Домит“ из Лебана, а потпи-
сан је и уговор за изградњу још једне соларне електра-
не на територији Општине Бојник, снаге 650 kW. Овом 
приликом, најављена је изградња соларних електрана 
у десет општина на југу Србије, са укупном снагом од 
око 40 мегавата. 

 Н.С.

Пд "електРОвОЈвОдина" ПОклОнила тРансфОРМатОР ОгРанкУ ед лескОвац

За стабилну испоруку електричне енергије
ПД "Електрововодина" је крајем августа свечано предала на даљу употребу енергетски трансформатор 

35/10 kV, снаге четири MVA. Трансформатор је од 1969. године до септембра 2011. године био у погону у Белој 
Цркви и Јерменовцима, у Огранку ЕД Панчево, те је због потребе веће снаге на том конзуму замењен.

ПД "Електровојводина" већ дуже време прелази на директну трансформацију, па постепено гаси 35 kV по-
стројења и мреже. На тај начин преостаје извесна количина енергетских трансформатора 35 kV који су још 
у добром стању и могу да се користе, односно донирају у остале делове ЕПС-а који још поседују 35 kV мре-
жу. На овај начин "Електровојводина" је већ донирала енергетске трансформаторе другим ПД ЕД у саставу 
ЕПС-а.

Чином донације овог енергетског трансформатора Огранку ЕД Лесковац даје се важан допринос укупном 
напретку у снабдевању електричном енергијом грађана Србије. То је и знак наставка добре даље сарадње са 
ПД "Југоисток" - истакао је приликом уручивања трансформатора др Тихомир Симић, директор "Електро-
војводине".

Мирослав Лутовац, директор Дирекције за стратегију и инвестиције ЕПС-а, истакао је, притом, да је ова 
помоћ знак добре сарадње два привредна друштва из састава ЕПС-а. Директор Лутовац се нарочито захва-
лио "Електровојводини" и директору Симићу на разумевању и подршци. У име Огранка ЕД Лесковац, на 
чијем конзуму ће трансформатор бити стављен у погон, на поклону се захвалио директор мр Небојша 
Цветковић.

(преузето из е-инфа)
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Сваког месеца украду по неколико 
тона бакра са истог далековода 

бакарни ПровоДници на старим ДалековоДима, стална мета лоПова

П очетком августа, Полицијска управа у Ле-
сковцу издала је саопштење да је ухапсила 
шест особа за које се основано сумња да су 

извршила више кривичних дела тешких крађа. 
Оно што је посебно заинтересовало лесковачку 
Електродистрибуцију, је чињеница да се ова група 
сумњичи и за крађу више тона бакарних провод-
ника са далековода.

Бакарни проводници на старим деоницама да-
лековода, представљају сталну мету лопова који 
годинама покушавају (а често у томе и успевају) да 
их украду, ризикујући при томе не само своје жи-
воте, већ и животе других. Електродистрибуцији 
се наноси озбиљна штета, додатно ангажовање на 
нормализацији снабдевања, након сваке крађе, а 
грађанима непријатност због нестанка електричне 
енергије и ствара потенцијална опасност по кућне 
апарате и електричне инсталације. 

Само у последњих неколико месеци, пре хап-
шења ове групе, забележене су три веће крађе на 
овој локацији: 110 kV далековод бр 113/4 (стари 
део) Лесковац 1 – ЕВП Грделица, који је лесковач-
кој електродистрибуцији 1984. године уступио 
„Електроисток“. Деонице овог далековода са којих 
се скидају бакарни проводници налазе се у атари-
ма села Злоћудово и Номаница. У неколико поку-
шаја крађе дошло је до пада проводника овог дале-
ковода на 35 kV далековод Лесковац 1 – Батуловце, 
као и на нисконапонску мрежу. Све крађе, како 
оне „успешне“ када су лопови однели скинуте про-
воднике, као и оне када нису успели да однесу сав 
бакар, догађају се ноћу, па су потрошачи са овог 
подручја остајали по неколико сати без снабде-
вања електричном енергијом, док екипе ЕД Ле-
сковац нису успеле да поправе штету. 

Прва из серије ових крађа у протеклом периоду, 
забележена је 8. маја, па затим 28. јуна, а онда 18. ју-
ла ове године. Према подацима из кривичних 
пријава које ЕД Лесковац одмах упућује надлеж-
ним органима, том приликом украдено је око шест 
тона бакра, а укупна вредност украденог материја-
ла процењује се на око 12,5 милиона динара! Овде 
не рачунамо оне количине бакарних проводника 
које лопови нису успели да однесу, вероватно због 
панике након кварова на 35 kV далеководу које су 
проузроковали, па су их наше екипе сакупиле и 
вратиле у централни магацин. 

Поново украли бакар!

Након ових података, поготово оног о хапшењу, 
свако би очекивао да ће, бар за неко дуже 
време, престати  пљачка овог далековода. 
Међутим, 16. августа, уследила је још једна 
ноћна „акција“ у којој је са истог далековода 
скинуто још бакарних проводника!?

Даљих информација о целом случају из 
лесковачке полиције, за сада званично нема. 
Очекујемо да се судски поступак максимално 
убрза и да се починиоци ових дела, уколико се 
докаже, примерено казне. 

Када је реч о крађи материјала попут бакра, сви 
добро знају да лопови немају велики избор у 
начину како да украдени материјал продају, те 
би полиција морала ригорозно да контролише 
све токове промета овог материјала, што у 
наведеном случају, када се ради о неколико 
тона, не би требало да буде одвише тешко. У 
супротном, неефикасност у откривању и 
кажњавању крадљиваца, послужила би као 
отворени позив за крађу било које јавне 
имовине која се не може директно заштитити. 

Н. Станковић
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Мали „детектор“ за магнет

антиМагнетне тРаке, ЈОш Једна МеРа Пд „ЈУгОистОк“-ниш  
У БОРБи ПРОтив кОМеРциЈалних гУБитака

Мали, али моћан детектор за 
откривање употребе магнета на 
бројилима пружа бројне предности 
електродистрибуцијама. Сама трака је 
јефтино и практично решење за поуздано 
откривање коришћења магнета, чак 
и услед протока времена. Штеди на 
трошковима које изискује постављање 
измештеног мерног места, јер, бар за 
сада, постављање антимагнетне траке 
снажно психолошки делује на сумњиве 
купце да се одрекну употребе магнета.

У сузбијању крађе електричне енергије ПД „Југоис-
ток-Ниш“ примењује још једну меру код купаца за 
које постоји основана сумња да незаконитим 

радњама смањују своју месечну потрошњу. На бројилима 
таквих купаца лепе се антимагнетне траке, које су једнос-
таван, али и моћан алат, за детектовање употребе магне-
та. Ове траке су израђене од таквог материјала да се при-
ликом евентуалног коришћења магнета на бројилу на-
магнетишу, што се касније лако утврђује индикаторима 
(анализаторима). Унутар хемијског индикатора, наиме, 
налазе се метални опиљци, који промене распоред при-
ношењем на антимагнету траку тако да се правилно рас-
пореде налик бар-коду у случајевима да је трака исправ-
на а неправилно су распоређени у случајевима где је ко-
ришћен магнет за крађу електричне енергије.

ПД „Југоисток“-Ниш је за потребе свог конзума наба-
вио 18000 антимагнетних трака, а само нишка Електро-
дистрибуција има око пет хиљада ових практичних тра-
ка за лако откривање употребе магнета. Директор Погона 
„Југ“ Драгослав Павловић подвлачи да је постављање ан-
тимагнетних трака на подручју пословница нишке 
Електродистрибуције за кратко време дало велике резул-
тате. Приликом сталних контрола купаца на сеоском 
подручју, за које се оправдано сумњало да користе магнет 
на бројилима да би приказали лажно стање утрошене 
електричне енергије, до сада није откривена ниједна зло-
употреба. Павловић истиче да је предност ових антимаг-
нетних трака управо у томе што код њих не постоји мо-
гућност реверзибилног процеса, што подразумева да се и 
после одређеног протока времена поуздано може утврди-
ти да ли је на бројилу постављан магнет или није.

Да је ефикасност антимагнетних трака већ потврђена у 
пракси показује и пример Пословнице  „Дољевац“ нишке 
Електродистрибуције. Иако је ова пословница на лошем 
гласу кад је у питању крађа електричне енергије, подаци 

последњих месеци указују на то да су комерцијални гу-
бици драстично смањени. Шеф ове пословнице Синиша 
Миленковић подвлачи да су антимагнетне траке поста-
вљане на бројилима оних купаца код којих нису поста-
вљена измештена мерна места и то највише у селима 
Дољевац и Белотинац. То је још једна предност антимаг-
нетних трака, јер не само да су оне јефтино и практично 
решење у откривању крађа електричне енергије, већ са-
мим тим што се њиховим постављањем постиже и пси-
холошки ефекат на сумњиве купце, остварују се и знатне 
финансијске уштеде у трошковима које изискује поста-
вљање измештеног мерног места, као техничког решења.

Ипак, прави ефекти постављања антимагнетних трака 
на бројилима сумњивих купаца очекују се на дуже стазе. 
То потврђује и шеф  Пословнице „Дољевац“ Миленковић. 
Иако је неспорна чињеница да су проценти комерцијал-
них губитака електричне енергије током летњих месеци 
драстично пали на подручју ове пословнице, која покри-
ва 17 села и опслужује око 6500 купаца, прави резултати 
употребе антимагнетних трака видеће се у зимским ме-
сецима, када је, иначе, повећана крађа струје. 

У сваком случају, уколико се током будућих контрола 
открије да се поједини купци не либе да и даље користе 
магнет на бројилима, поставиће се измештено мерно ме-
сто, које ће трајно да сузбије покушаје крађе електричне 
енергије и бити основ за подношење кривичне пријаве 
купцу, који и поред тога настави да чини ово кривично 
дело. Ваља нагласити да екипе електромонтера на под-
ручју ПД „Југоисток-Ниш“ постављају и другу врсту тра-
ка. Ове траке се постављају, такође, на бројилима и то из-
међу струјомера и поклопца. Предност ових трака је у то-
ме што се оне трајно оштећују и при самом покушају не-
законитих манипулација на бројилу.

О.П.М.

Антимагнетна трака - права клопка за употребу магнета
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Модеран изглед  
за модерно пословање  

окончана аДаПтација зграДе Пословнице "блаце" ПрокуПачке електроДистрибуције 
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З апослени у Пословници "Блаце" су коначно добили 
нову зграду модерног изгледа у којој су много бољи 
услови за рад, а и пружање услуга грађанима Бла-

ца, поготову кад је у питању наплата,  подигнуто је на ви-
ши, савременији ниво. Урађена је адаптација постојеће 
зграде и доградња простора у којем су смештене модерна 
шалтер сала и канцеларије за обављање финансијских 
послова.

Радови су почели септембра прошле године по изради 
Главног пројекта и прибављања потребних сагласности 
и дозвола за доградњу зграде Пословнице од општине 
Блаце. -Инвестиција у адаптацију и доградњу зграде на-
ше пословнице коштала нас је око два и по милиона ди-
нара, мада смо већи део средстава обезбедили из компен-
зације преко дужника за утрошену електричну енергију, 
каже шеф Пословнице "Блаце" Василије Мрделић и до-
даје да су и сами радници из пословнице, али и запосле-

ни у огранку "Прокупље"  дали свој допринос у обављању 
занатских радова. Ваља истаћи да се планира и замена 
дотрајале ограде пословнице и изградња санитарног чво-
ра за електромонтере.

Зграда Пословнице "Блаце" саграђена је још шесдесе-
тих година прошлог века и у њој је у то време било запо-
слено свега шест радника, који су одржавали мрежу и 
обављали послове наплате за око две хиљаде купаца 
електричне енергије. Временом се број купаца повећавао, 
па самим тим и број запослених, те је постојећи простор 
пословнице био претесан за нормално функционисање 
рада. Ово је иначе, прва озбиљнија адаптација са до-
градњом простора, који је намењењен за наплату елек-
тричне енергије у општини која покрива површину од 
14000 километара и са око 12000 становника.

О.П.М. 

Ново рухо за модерније пословање
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Пљачкаши бакра  
стигли и у блаце  

крађа бакра из трафоа стубних трафо станица на ПоДручју  огранка ПрокуПље

Огромне материјалне штете на подручју  ПД Југоистока због обијања стубних трафо 
станица да би се украо бакар из трафоа и продао за мале паре. На листи лопова стигла је и  
пословница Блаце- огранка ЕД Прокупље. На стубној трафо станици напонског нивоа 10/0,4 
kV демонтирали транформатор и однели бакарне намотаје у тежини преко 100 килограма.

Ш еф Пословнице Блаце, Василије Мр-
делић каже да је ово прва крађа на 
овој територији. Недалеко од Блаца, у 

селу Претежана, између 13. и 14. августа ове го-
дине, непознати починиоци исекли су катанац 
на стубној трафо станици 10/0,4 kV, исекли везе 
на транформатору, демонтирали и однели ба-
карне намотаје у тежини од преко стотину ки-
лограма. Мрделић истиче да је руководство по-
словнице веома изненађено овим што се десило 
с обзиром да  немају проблема са својим ко-
рисницима, ни вербалних, ни материјалне при-
роде и све се решава на обострану корист и за-
довољство. 

Приликом демонтирања трансформатора до-
шло је до изливања трафо уља које се тртира 
као опасан отров на земљиште непосредно уз 
стуб трафо станице. О овом инцидеденту оба-
вештена је полицијска станица Блаце и инспек-
тор за заштиту животне средине Блаце као и 
Центар за безбедност и заштиту животне сре-
дине у Југоистоку. Истог дана екипа из Центра, 
Оливера Милошевић, Јовица Ђорђевић и 
Милибор Миленковић из огранка Прокупља, 
констатовали су проливање уља које припада 
опасним отровима, и дали налог за санацију те-
рена. Зауљана земља је смештена у металну бу-
рад, предата одговорном лицу и ускладиштена 
у магацин огранка Прокупље. У међувремену, 
полиција је брзо реаговала, те су починиоци ух-
ваћени и надамо се адекватно кажњени.

Иако је бакар врло тражена секундарна сиро-
вина на црном тржишту, у продаји се добија ма-
ла цена а причињавају се велике штете. Бакар се 
топи у другом облику и продаје, те тако почи-
ниоци замећу траг. Повећан број напада на 
електроенергетске објекте расте са растом цена 
бакра на тржишту као и са великом незапосле-
ношћу, па ко је склон нелегалним пословима и 
овако долази до зараде.

М. Шиндић
Проливено трафо уље-опасан отров

Санација науљаног земљишта
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ЗЕЛЕНИ КИЛОВАТИ  
ИЗ СТАЈСКОГ ЂУБРИВА

фосилна горива за ПроизвоДњу струје нису вечна,време је за алтернативу

Почетком ове године пуштена је у погон електрана на био гас у Блацу, прва такве врсте 
у Србији. Пионир у оваквом подухвату у области енергетике на нашем тлу је познати 
произвођач млека и млечних производа на југу Србије Милан Видојевић, власник Млекаре 
„Лазар“ из Блаца, чији се производи високо котирају на тржишту не само у Блацу, Прокупљу, 
Нишу и Алексинцу, већ и на подручју наших суседа Македоније и Црне Горе. Фосилним изворима 
енергије ближи се крај, а и да не помињемо ефекат стаклене баште, који се ствара њиховим 
коришћењем. Да ли је дошао последњи час да озбиљно размислимо о алтернативним 
изворима,који су обновљиви и омогућавају одрживи развој. Биомаса то свакако јесте.

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

ну је примарни тренд у свету. У Србији је за сада најза-
ступљенији вид зелене енергије из хидро потенцијала, 
док су још у повоју употреба ветро и сунчеве енергије. 
Прозводња електричне енергије из био масе код нас још 
није заживела, иако се у земљама Западне Европе већ 
увелико користи. Ипак, и у Србији има помака кад је у 
питању примена ове врсте зелене технологије у енергет-
ској области, мада недовољно. 

Власник Фабрике млека и млечних производа „Лазар“ 
из Блаца, Милан Видојевић изградио је прву електрану 
на биогас у Србији, која од пре неколико месеци произво-
ди зелене киловате од нуспродуката своје фарме и млека-
ре. Резултат се огледа у производњи киловата из стајњака 
као обновљивог извора енергије, они одмах иду у дистри-
бутивну мрежу ЕПС-а и плаћају се по повлашћеним це-
нама из стајњака као обновљивог извора енергије.

КАКо отпад претворити у струју

-На идеју да изградим електрану која би прозводила 
електричну енергију на биогас дошао сам трагајући за ре-
шењем за квалитетно одлагање отпада који настаје у 
Млекари ( сурутка) и отпада са фарме, каже Милан 
Видојевић, власник „Лазара“. Поготову је изградња елек-
тране постала најекономичније решење за одлагање от-
пада са фарме, ако се има у виду да се дневно са фарме мо-
ра уклонити око 40 тона стајњака. – Кад се већ дошло на 
ту идеју, онда се поставило питање одабира концепта из-
градње електране, објашњава Видојевић и  одлучује се за 
амерички концепт производње гаса из био масе. 
-Амерички концепт постројења производње оваквог гаса 
је далеко једноставнији од европског и самим тим и јеф-
тинији кад је у питању набавка опреме, али и кад је у пи-
тању њено касније сервисирање и одржавање, образлаже 
Видојевић.

 

Корак испред свог времена:  
Милан Видојевић, власник Млекаре "Лазар"  
у Блацу и прве електране на биогас 

Електрана на биогас у Блацу,  
понос сиромашног југа Србије
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Вредност ове значајне инвестиције је нешто преко два 
милиона евра а пројектована снага је један мегават. 
Електрана за сада ради са пола капацитета, према 
Видојевићевим речима, од самог почетка пуштања у по-
гон.- Дневно се произведе око 13 мегавата струје и ако се 
настави овако успешан рад електране без кварова, уско-
ро ће се прећи на рад са пуним капацитетом, каже 
Видојевић. Значајно је и то да се стајњак користи и за до-
бијање висококвалитетног ђубрива. Оно што остане по-
сле употребе за добијање гаса "провуче" се кроз "дигестор" 
и добије се квалитетно ђубриво. Управо то је замисао 
одрживог развоја за које се залажу западне земље, да се 
све врти у једном кругу који даје вишеструке користи за 
цео регион, па и земљу.  

Папирологија кочи ПрогрЕс

Парадоксално је да је електрана изграђена за само шест 
месеци, док је израда пројектне документације и приба-
вљање свих потребних сагласности од надлежних инсти-
туција трајала читаве две године. И сам Видојевић, који је 
у приватном предузетништву безмало пуне две деценије, 
подвлачи да је много сегмената у тој процедури за до-
бијање дозволе за градњу непотребно и сувишно, али да 
се морају поштовати правила законодавца. Парадокс је 
тим пре већи, ако се има у виду да је Влада да би стимули-
сала производњу зелених киловата још крајем пре-
тпрошле године одредила високу цену за пуштање кило-
вата произведеног путем зелене технологије у електрое-
нергетски дистрибутивни систем.

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

И сама делатност афирмисања производње млека у јед-
ној од најнеразвијенијих подручја Србије захтева позор-
ност и упућује на то да се упорним радом могу савладати 
све препреке. Пре 17 година Милан Видојевић је почео 
своју „млечну“ линију производње са само неколико рад-
ника, а данас број запослених у његовој фабрици је близу 
две  стотине. На фарми површине осам хектара у околи-
ни Блаца узгаја се 650 грла музних крава, које се хране 
крмним биљем и житарицама засађеним на 850 хектара 
земље. Дневно се у Фабрици „Лазар“ преради 12 тона 
млека, које се заједно са квалитетним млечним произво-
дима а по нижим ценама дистрибуира у 25 продавница 
лоцираних у Блацу, Прокупљу, Нишу и Алексинцу.

БИомАсА кориснија од нафте

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

Енергетски потенцијал неискоришћене биомасе у 
Србији једнак је количини од 55 одсто укупно произведе-
не електричне енергије или 78 одсто укупног годишњег 
увоза природног гаса или 51 одсто годишњег увоза нафте. 
Иако су ови подаци веома охрабрујући за будућа улагања 
управо у овакве електране и даље постоји бојазан у ис-
плативост оваквих инвестиција. То потврђује и податак 
да се на територији Србије у овом тренутку гради још три 
електране и то углавном на подручју Војводине, а да је је-
дина електрана која успешно ради на биогас само ова у 
Блацу. Видојевић истиче да је већ сада прилично сигуран 
да ће му се уложени новац вратити за највише две и по го-
дине, што је упола краће време него кад се крене у произ-
водњу киловата из хидро енергије. 

Оливера Манић

Америчка технологија изградње постројења електране је 
јефтинија и једноставнија
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траДиционална манифестација у блацу

Прича из блаца са сретним крајем

М алобројни “грациозни бели принчеви неба “ не напуштају југ Ср-
бије. Стубови у околини Блаца већ годинама су њихов топли дом. 
И роде знају да се огњиште не напушта без обзира на то колика га 

је невоља снашла. Брани се и по цену живота. Солидарност људске врсте, 
чак и кад су у питању роде, никад не мањка. Монтери и ватрогасци блачког 
краја су заслужено постали прави хероји у подвигу спасавања гнезда поро-
дице рода. 

Варничење на мрежи угрозило је опстанак гнезда са младим родићима. 
Родитељи их нису напуштали и очајно призивали помоћ. Екипа монтера се 
није оглушила о њихов позив за помоћ. Позвали су ватрогасце да спрече 
даље разарање гнезда и угрожавање младих родића. Интервенисало се да 
стигне и дизалица са корпом из Погона “Куршумлије” и верне колеге, као и 
увек до сада, стижу да помогну. Све се одвијало брзо, без губљења драгоце-
ног времена. Варничење је сузбијено, мрежа санирана, а роде су се већ са-
ме побринуле да поправе штету на свом огњишту. 

Поука из ове истините приче са сретним крајем неминовно се намеће. 
Заједно смо увек јачи, увек било и биће надаље.

О.П.М.

хитна интервенција  
за младе родиће

дАНи  шљиВЕ
Јубиларна, десета по реду 

привредно- културно- туристичка 
манифестација "Дани шљиве", која 

се одржала од 23. до 26. августа 
ове године у Блацу по много чему 

надмашила је све претходне. Поред 
такмичарског дела за најбоље уређен 

шљивик и најбољег произвођача 
ракије, бирао се и најбољи млади 

пољопривредник који је за прво место 
добио новчану награду у износу од 500 

евра, а било је и забаве на претек. У 
центру града, поред хотела "Парк" 

постављена је  бронзана  статуа 
шљиве и фонтана у част ове воћке 

која преставља трајни споменик 
кроз који се истиче значај  шљиве 

за овај крај. Манифестација има за 
циљ да поспеши развој и посебно 

извоз шљива. Због иностраних 
донатора манифестација је добила и 

међународни  карактер.

Е кипа листа "Југоисток" полако се приближава Блацу, сме-
штеном у Топличкој котлини на источним обронцима Ко-
паоника и југозападним обронцима Јастребца. 

Лепа импресија са околним планинама пуним шума, зеленим 
брежуљцима и плодним долинама са  уредно обрађеним шљиви-
цима. Плаве се дрвореди и пркосе сушном времену. Обасјане ју-
тањим сунцем, повијене гране пуне набреклих плодова шљива 
чекају бераче да их ослободе свог лепог терета. 

Блачки крај са преко два милиона стабала познат је по произ-
водњи  шљива  и добре шљивовице.

Нажалост, ова година, због велике суше није била наклоњена 
произвођачима шљива. Принос је умањен за петину, а квалитет 
је бољи због ретких киша, коментаришу власници воћњака. 
Ипак, воћари подвлаче да су задовољни што се заокружио про-
цес и што су стигли да покажу своје производе на шљивијади, не-
заобилазној манифестацији и уз то се лепо забавили уз богат ку-
лтурно-уметнички програм.

На својеврсном сајму шљиве, најзаступљеније воћне културе у 
Блачком крају, најбољи домаћини и привредници овога краја по-
ставили су своје одабране  производе где доминирају  шљиве  и 
најважнији производ од њих-ракија. Посетиоци су имали једин-
ствену прилику да испробају много врста ракије. Ти штандови 
су и били најпосећенији. То иде уз Топлички ведар дух- добра ра-
кијица, посебно уз здравицу, и добру традиционалну храну. То је 
обележје овог  поднебља и људи, и како сами кажу - како дочека-
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ти госта без добре шљивке, или - не могу ни да се прекр-
стим без ракије или - у њиву без ракије не иде. Ракија је 
увек ту, и за добро а и за лоше, не дај боже.

Награде су подељене за најбоље уређен шљивик, за нај-
бољег младог пољопривредника где је спонзор награде 
ProCredit банка -обезбедио износ од 500 евра. Награ-
ђивани су  најбоље уређени штандови и  традиционална 
српска јела. По први пут ове године Општина Блаце на-
градила је и три најбоља ученика Средње пољопривредне 
школе. Завршне вечери манифестације најзначајнији 
тренутак био је проглашење најбољих произвођача  шљи-
вове ракије. За најквалитетнију ракију за прво и друго 
место уз новчану награду добијене су и златне медаље, а 
за треће место сребрна медаља.

Ова својеврсна манифестација и једина оваквог карак-
тера у Србији којом се блачани поносе, биће упамћена по 
доброј организацији, примереном уметничком програму 
за све укусе, а по броју учесника и по броју гостију надма-
шила је све претходне. Сва четири дана дружења са ес-
традним уметницима, незаобилазним трубачима и кул-
турно-уметничким друштвима, никоме нису била досад-
на. Није изостао и стручни део, одржано је неколико пре-
давања из областзи пољопривреде, а најтежи део за жири 
је био кога изабрати за младог пољопривредника до 30 
година.

 - Блаце се за ову манифестацију припрема током целе 
године. За наш крај шљива је изузетно важна, јер готово 
свако домаћинство има огромне засаде под овом воћком. 
Уз то, током манифестације Блаце посети изузетан број 
како домаћих тако и страних гостију. Уложено је много 
труда да све организујемо како треба - рекао је Радивоје 
Крстовић, председник блачке општине и председник ор-
ганизационог одбора и додао да манифестација има за 
циљ да поспеши како унапређење производње шљива та-
ко и извоз, посебно се треба трудити да се извози пре-
рађена шљива, не у сировом облику. Материјалну страну 
организације поднели су спонзори, само из Блаца их је 
боло 110, а финансијски су нам помогли Европска унија и 
Влада Швајцарске, Дански програм за развој воћарства, 
ProCredit банка и много других, док је локална смоупра-
ва учествовала са скромним средствима, навео је 
Крстовић.

То домаћинско понашање председника општине је на-
ишло на позитиван одјек међу ионако осиромашним гра-
ђанима. Издвојити средства за скупе забаве, а понудити  
ниску цену шљива и осталих производа, дође као атак на 
њихов интелект, као омаловажавање народа, било је ко-
ментара ранијих година. 

"Дани шљиве" као манифестација има за циљ унапре-
ђење производње и извоз шљива  а обзиром да је било  
око 50 хиљада људи то поприма и и туристички значај.

Статуа и фонтана у част шљиве
Поводом десетогодишњице манифестације"Дани 
шљиве", Општина Блаце је у центру града 
поставила бронзану статуу плоду шљиве, који 
симболично истиче значај ове воћке.Статуу вредну 
200 хиљада динара урадио је прокупачки вајар 
Драган Дробњак, а идеја је потекла од 
председника општине Блаце Радоја Крстовића, 
који истиче да је шљива бренд  Блаца и да на 
подручју ове општине има више од два милиона 
стабала ове воћке.

Ту је и  фонтана  која краси део испред Дома 
културе чији је пројекат, израду и постављење 
урадио Милен Тимотијевић - Тима, сликар из 
Куршумлије.
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Бурна историја блачког краја
Постоје материјални докази о бурној историји римског византијског, претурског и турског доба где Блаце 
бива природна веза између Истока и Запада. Словени су уз сагласност Византијских власти населили Топлицу 
и прихватили хришћанство. У XII веку српски жупан Стефан Немања управо на овим просторима ствара 
темеље за једну од најјачих држава у средњем веку. Међутим у XIV веку на Балкан се пробијају Турци, те је 
нешто више од четири века, Блаце газила "турска нога". У ратовима за ослобођење Србије Топлички крај је 
дао велики допринос. Понос целе Србије је био чувени "Гвоздени пук" који су чинили младићи из овог краја. 
И топлички устанак се овде догодио 1917. године током којег је ослобођено Блаце. У другом светском рату 
овај крај је био врело четничког и партизанског покрета. Раде Драинац, схвативши сву опасност грађанског 
рата, међу браћом као српски књижевник, осећао је велику одговорност да тај рат спречи, нажалост, није 
успео. И најсвежији рат на Косову узео је данак међу младићима из блачке општине. 

М. шиндић

Манастир светог роМана у околини алексинца и надоМак Ђуниса

МЕСТО ДУШЕВНОГ МИРА  
ЗА ЗДРАВЕ И БОЛЕСНЕ

М олитве пред моштима светог романа, кажу, 
често су до сада биле услишене, тако да се 
много оболелих људи вратило кући здраво 

и "на ногама", иако су неки од њих у светињу били до-
нети чак и у бесвесном стању. Прича се  да света вода 
са извора покрај манастира лечи све, и то не својим 
хемијским или минералним саставом, већ вером у 
господа и духа светог.

-када се болест јави, многи прво пожуре врачарама 
и гатарама. када ђаво однесе шалу, окрену се меди-
цини и лекарима. нажалост, тек када се нада изгуби, 
сете се Бога и цркве, веле малобројни житељи овог 
светог места преплављеног племенитом тишином.

и толстој  је знао за манастир.  туристи, а међу њи-
ма пре свега љубитељи светске књижевности, долазе 

у свети роман углавном унапред упознати да се у ње-
му налази гроб пуковника николаја рајевског, руског 
добровољца који је настрадао у српско-турском рату 
1876. године. Причу о николају и његовом животу, 
славни руски писац лав николајевич толстој прето-
чио је у роман "ана карењина", стварајући по узору 
на пуковника рајевског, лик грофа вронског. 

нажалост, много је више оних које у овај религиоз-
ни храм не доводи љубав према писаној речи, већ пр-
венствено бол и велики здравствени проблеми.

настанак овог манастира везује се за време од пре 
скоро 11 векова. ту се упокојио роман, ученик Ћирила 
и Методија још у десетом веку. Поред гроба 
светог романа, пошто се прочуло да је место 
чудесних исцељења, подигнута је најпре црква 

Манастир Свети Роман смештен је у 
долини Јужне Мораве, свега двадесетак 
километара јужно од Сталаћа, а у 
близини малог градића на обалама 
Моравице, Алексинца. Отприлике 
толико је ова светиња удаљена и од 
Ражња, као и од аутопута Београд-
Ниш. Недалеко од манастира пролази 
и железничка пруга од Београда ка југу 
земље. Иако се у близини храма налазе 
многе важне саобраћајнице, у њега се не 
долази случајно, нити се успут свраћа. 

Р Е П О Р Т А Ж А
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посвећена Благовестима, а убрзо потом и ма-
настир, једна од највећих и најстаријих срп-
ских светиња. Писани трагови о манастиру 

воде чак у 1020. годину, када се помиње у хрисовуљи 
коју је издао византијски цар василије други.

у бурним временима и ратним походима манастир 
код села Ђунис, на средокраћи пута од алексинца 
према крушевцу, више пута је рушен, опустошен и 
запуштан. Према предању, после првог рушења об-
новио га је управник коњушнице кнеза лазара, неко-
лико година пре косовског боја. случајно је лазарев 
слуга, са болесним ногама, наишао на гроб светог 
романа и зидине оштећеног манастира. Поклонио се, 
окупао у води и, кажу, оздравио. Зато је решио да об-
нови манастир. али, 1448. године цркву опет руше, 
овога пута турци. Манастир остаје и у њему је у тур-
ско доба у 19. веку организовано збрињавање сиро-
машне и деце без родитеља, нешто попут школе и ин-
терната, све до краја Првог светског рата, 1918. годи-
не. 

у међувремену бег Ђорђе Пиле добио је дозволу од 
султана 1791. године да обнови цркву, а касније је и 
кнез Милош здушно помагао обнову манастира и из-
градњу импозантног звоника, за који је поклонио 
1852. године једно велико звоно.у звонику је деце-
нијама постојала болница за пацијенте оболеле ду-
ше… све време у 19. и на почетку 20. века манастир 
свети роман био је болница, прибежиште становни-
ка пред прогоном од окупатора, а једно време и рат-
ни штаб српских ослободилачких војски.

Један од првих живописа, из 1795. године, пронађен 
је у певницама и поткуполама манастира. новији је 
рађен 1831. године. капела – гробница светог романа 
живописана је захваљујући упорном јеромонаху 
никодиму, а сматра се да испод више слојева малте-
ра и креча има фресака из средњег, можда и ранијег 
доба. Према записима из 1860. године иконостас у 
овом манастиру имао је три велике престоне, и 12 
мањих икона у фризу. садашњи иконостас урађен је 
1925. године и дело је руског уметника андрије 
Беченка. Поред цркве у манастиру налазе се капела 
светог романа и у њој његове мошти. у манастирској 
порти су гробови монаха симеона светогорца, пре-
минулог у светом роману 1889. године, као и српског 
војсковође вуча Жикића, погинулог у Првом српском 
устанку, у Боју на делиграду, 1808. године.

у порти манастира свети роман Његова светост 
патријарх српски иринеј освештао је две чесме до 
којих је давно, пре више стотина година, стигла леко-
вита вода са околних брда. донатори обнове чесама 
биле су две нишке породице – Живић и несторовић. 
Поново је, после деценија „суше”, на чесмама поте-
кла вода са два брда, једног на југозападу, другог на 
североистоку. Постоји, што се може видети прили-
ком боравка у манастиру, и трећа богата „жица” воде, 
која се може усмерити на нову чесму за коју се оче-
кује донатор. две обновљене чесме са лековитом во-
дом пројектовао је нишлија александар радовић.

O.П.M.

Р Е П О Р Т А Ж А
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