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ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Уручена признања и донације 
Поводом дана електроПривреде Србије одржана Свечана Седница Уо еПС-а 

Поводом Дана електропривреде Србије, 6. октобра, 
Управни одбор „Електропривреде Србије“ одржао је 
свечану седницу и доделио Повеље са плакетом „Ђорђе 
Станојевић“ за 2012. годину. Домаћини Дана ЕПС-а, на 
дан када је пре 119 година почела да ради прва јавна 
електрана у Србији, били су др Аца Марковић, председ-
ник УО ЕПС-а и мр Александар Обрадовић, в.д. генерал-
ног директора ЕПС-а.

Осим домаћина, честитајући значајан јубилеј гостима 
свечане седнице УО ЕПС-а обратили су се Дејан Поповић, 
државни секретар у Министарству енергетике, развоја и 
животне средине и проф. др Петар Шкундрић, саветник 
председника Владе Србије за енергетику. Свечаности су 
присуствовали мр Мирјана Филиповић, помоћник мини-
стра енергетике, развоја и животне средине, Љубо 
Маћић, председник Савета Агенције за енергетику, Нико-
ла Петровић, в.д. генералног директора „Електромреже 
Србије“, као и представници бројних државних институ-
ција, компанија и пословних партнера. 

Повеље и плакете овогодишњим добитницима уручили 
су др Аца Марковић, председник УО ЕПС-а и мр Алексан-
дар Обрадовић, в.д. генералног директора ЕПС-а. Ового-
дишња признања „Ђорђе Станојевић“ уручена су Миленку 
Николићу, магистру електротехнике, за допринос у раз-
воју „Електропривреде Србије“ давањем  изузетних науч-
них, истраживачких и конструкторских решења у обла-
сти аутоматског управљања, управљачких система и 
теорије система, Крсти Вуковићу, дипломираном ма-

шинском инжењеру, за изузетан допринос у развоју ЕПС-а 
остваривањем значајних резултата у изградњи, експло-
атацији и одржавању производних термоенергетских 
капацитета ЕПС-а, Машинском факултету Универзи-
тета у Београду јер је образовао плејаде стручњака ма-
шинске струке, и оспособио их да решавају комплексна 
питања специфичне високостручне делатности као 
што је електропривреда и Привредном друштву „Дрин-
ско – Лимске хидроелектране“ из Бајине Баште за успеш-
ну производњу електричне енергије која доприноси укуп-
ној стабилности и поузданости рада електроенергет-
ског система  Србије.

Већ традиционално, на Дан електропривреде Србије, 
Управни обор ЕПС-а доделио је донације установама и ин-
ституцијама којима је помоћ најпотребнија.  Финансијс-
ку подршку од по 3,5 милиона динара УО ЕПС-а је доделио 
Здравственој установи Клиника за психијатријске боле-
сти „Др Лаза Лазаревић“ из Београда ради побољшања бо-
лничког стандарда и квалитета пружања здравствене 
заштите, предшколској установи „Сунце“ из Куршум-
лије, за проширење смештајних капацитета вртића и 
набавке новог инвентара за унапређење васпитно-обра-
зовног рада са децом предшколског узраста и Комесарија-
ту за избеглице Републике Србије за расељавање избеглих 
и интерно расељених лица из једног од неформалних ко-
лективних центара и решавања стамбеног питања.

(преузето из е-инфа)

Добитници донације Добитници признања "Ђорђе Станојевић" 
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Енергетска ефикасност - приоритет

У београдУ отворени Сајмови енергетике и екологије

Изразивши задовољство што су, за разлику од прет-
ходних година, оба важна сектора, енергетика и еко-
логија сада у надлежности једног министарства, др 
Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и 
заштите животне средине, отворила је 10. октобра 
обе сајамске манифестације, "Екофер" и "Енергетика 
2012".

За Србију је добро да се развија енергетика, као и да се 
води рачуна о животној средини - оценила је она, наво-
дећи да су приоритети развоја енергетике, пре свега, по-
већање енергетске ефикасности, изградња нових елек-
троенергетских и других инфраструктурних објеката и 
још веће коришћење обновљивих извора у производњи 
енергената, уз смањење административних процедура.

Зорана Михајловић је потом истакла да су отварање 
нових рециклажних центара за прераду отпада и смањење 
штетних емисија два приоритета у области заштите 
животне средине.

Верујем да ће у том смислу овде бити пуно компанија 
које ће наћи партнере, казала је министарка Михајло-
вић, пожелевши учесницима успешне пројекте, наја-
вљујући да је ресорно министарство спремно да им помог-
не у реализацији.

Свечаном отварању сајмова енергетике и екологије 
присуствовали су Небојша Стефановић, председник Ску-

пштине Србије, Слободан Петровић, секретар Удружења 
за енергетику Привредне коморе Србије, др Аца Марко-
вић, председник Управног одбора ЕПС-а и Александар Об-
радовић, в.д. генералног директора ЕПС-а.

Током три дана сајма, од 10. до 12. октобра, под покро-
витељством Министарства енергетике, развоја и заш-
тите животне средине на Београдском сајму представи-
ло се 250 домаћих и иностраних излагача из 18 земаља. 
Чешка Република је ове године земља - партнер, која је ор-
ганизовала конференцију за штампу, у име Националне 
агенције за подстицање трговине, Министарства индус-
трије и Амбасаде Чешке Републике.

Обрада: С. Манчић

Александар Обрадовић, в.д. генералног директора "Електропри-
вреде Србије" и Бранислава Милекић, генерални директор мешови-
тог холдинга "Електропривреда Републике Српске" потписали су 
24. октобра ове године у Требињу уговор о купопродаји електричне 
енергије за 2013. годину, вредан 30,7 милиона евра. Уговорена је ис-
порука 572.840 мегават - сати електричне енергије из Републике 
Српске у Србију, а просечна цена по мегават - сату је 53,61 евро.

ЕПС  је први пут учествовао на тендерима ЕПРС и овом купови-
ном обезбеђено је 70 одсто потреба за увозом у 2013. години, рекао 
је Александар Обрадовић, в.д. генералног директора ЕПС-а и додао 
да се нада да ће ово бити добар почетак сарадње две електропри-
вреде.

Бранислава Милекић, генерални директор ЕПРС, објаснила је да 
је овај холдинг расписао међународни јавни тендер за продају би-
лансних вишкова електричне енергије у 2013. години, те да је ЕПС 
постигао најбољу цену за шест лотова. На тендеру је учествова-
ло седам понуђача.

Обрада: С. Манчић

ПотПиСан Уговор еПС и еПрС за иСПорУкУ електричне енергије

Обезбеђен увоз за 2013. Годину
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Приоритет  
енергетска сигурност Србије  

одржан трећи међУнародни енергетСки форУм цедеф  
на темУ Снабдевање енергијом и енергетСка СигУрноСт У јУгоиСточној евроПи

Снабдевање енергијом и енергетска 
сигурнoст у Југоисточној Европи, 
тема је трећег по реду Цедеф-а, 
међународног енергетског 
форума, који је одржан у Нишу под 
покровитељством Министарства 
енергетике, развоја и заштите 
животне средине, ЕПС-а и ПД 
“Југоисток- Ниш”. Форум је 
отворила министарка енергетике 
Зорана Михајловић, која је рекла 
да ће приоритети Владе бити 
улагање у обновљиве изворе и 
повећање енергетске ефикасности 
привреде у Србији.

Ц иљ Трећег међународног ЦЕДЕФ енергетског фо-
рума одржаног у Нишу је да се широј и стручној 
јавности представе могућности сигурног снабде-

вања енергијом кроз ревитализацију, модернизацију и 
изградњу капацитета и инвестирањем у обновљиве изво-
ре енергије уз што већу примену мера енергетске ефикас-
ности.

 ЦЕДЕФ по први пут инаугурише концепт ЗЕМЉА 
ПАРТНЕР и с обзиром на то да је Руска Федерација 
најважнији енергетски партнер Србије, она је и прва зе-
мља партнер ЦЕДЕФ енергетског Форума.

Форум је отворила министарка енергетике развоја и за-
штите животне средине др Зорана Михајловић, а скуп је 
поздравио и градоначелник Ниша др Зоран Перишић. 
Међу учесницима скупа били су председник Управног 
одбора Електропривреде Србије др Аца Марковић, коор-
динатор за обновљиве изворе енергије у Министарству 
економије Црне Горе Игор Ковачевић, председник Упра-
вног одбора ЦЕДЕФ-а Јованка Арсић-Каришић и предс-
тавници произвођача опреме и финансијских институ-
ција.

Отварајући форум министарка енергетике, развоја и 
заштите животне средине, др Зорана Михајловић је по-
двукла да је приоритет број један ове Владе обезбеђење 
енергетске сигурности и повећање енергетске ефикасно-
сти и да ће у том  смислу предложени Закон о енергетској 
ефикасности који “лежи” већ две године ући у скупштин-

ску процедуру по хитном поступку. У наредних 20 до 30 
година, како је истакла министарка Михајловић, биће 
уложено 20 милијарди евра не само у изградњу енергет-
ских објеката, већ и у подизање енергетске ефикасности 
земље. -Убудуће прибављање потребних дозвола за из-
градњу малих електрана ићи ће преко надлежног мини-
старства у сарадњи са локалном самоуправом, а не као 
што је било до сада да инвеститор мора сам да прибавља 
сагласности разних министарстава а на прибављање раз-
них дозвола утроши у просеку две и по године, рекла је 
она. 

-Зато што је енергетика покретач развоја земље, прио-
ритети ресорног министарства су повећање енергетске 
ефикасности, искоришћење потенцијала обновљивих из-
вора енергије и изградња инфраструктурних објеката.  За 
Србију је од изузетне важности енергетска безбедност и 
стога морамо да обезбедимо одрживе и прихватљиве це-
не, безбедност понуде и економску и енергетску одржи-
вост, рекла је министарка Михајловић. Овом приликом 
она се захвалила организатору Форума – ЦЕДЕФ-у који 
континуирано ради на промовисању значаја примене ме-
ра енергетске ефикасности и већем коришћењу обновљи-
вих извора енергије у Србији и региону.

Председник Управног одбора ЕПС-а, др Аца Марковић 
поздрављајући скуп, подсетио је и овом приликом да је 
Ниш не само значајно саобраћајно, већ и важно 
енергетско чвориште овог региона. –Последњих 
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година смањили смо потрошњу угља по киловат 
часу, док смо ове године произвели 292 милиона 
киловат часа из термоелектрана, јер је била вели-

ка суша, истакао је Марковић и навео да је 45 посто ин-
сталисане снаге у хидроелектранама. –Много смо уради-
ли и на побољшању преносног система и смањили губит-
ке у мрежи, јер од седам до девет милијарди  киловат ча-
сова годишње  пролази кроз Србију за околне земље, ре-
као је Марковић. Енергетској сигурности и безбедности у 
великој мери је, према Марковићевим речима, доприне-
ла и изградња електроенергетске преносне мреже, од-
носно интерконективних 400 kV далековода који по-
везују нашу земљу са регионом.

Градоначелник Ниша, др Зоран Перишић је нагласио 
да је последњи час да научимо лекцију да морамо да чува-
мо природне ресурсе и искористимо све могућности за 
повећање енергетске ефикасности, да  не би потрошили 
све за будућа поколења. Градоначелник Ниша Зоран 
Перишић, истакао је да је у плану улагање у обновљиве 
изворе енергије, али и да је неопходно покренути при-
вреду и повећати стандард грађана, како би се постигли 
бољи резултати у области енергетике и екологије у граду 
и региону.

На Форуму у Нишу је истакнут значај обезбеђивања 
довољних количина енергије, на економски, енергетски и 
еколошки прихватљив начин, имајући у виду сталан раст 
потреба и тражње за енергентима и све већа експлоата-
ција ограничених природних ресурса.

Јованка Арсић – Каришић, председник УО ЦЕДЕФ ис-
такла је да је циљ данашњег Форумa да укаже на могућ-
ности повећања енергетске сигурности путем сагледа-
вања енергетских извора, залиха, растуће потражње, 
постојеће инфраструктуре за дистрибуцију енергије у ре-
гиону Југоисточне Европе, статуса изградње Јужног тока, 
да укаже на изазове и да пружи предлоге за побољшања. 
-Највећи изазови са којима се суочавају Србија и земље 
југоисточне Европе јесу зависност од увоза нафте и гаса, 

низак ниво диверсификације извора енергије, недовољ-
на производња енергије из обновљивих извора и низак 
степен примене мера енергетске ефикасности, напомену-
ла је она. Енергетска сигурност, привредни развој и ефи-
касност заштите животне средине, већ дуго су основни и 
узајамно повезани циљеви националних економија. 
Посебно када ни после више од 30 година од прве енерге-
тске кризе није у потпуности решена најважнија једначи-
на глобалног света – обезбеђење довољних количина 
енергије,  јер тражња за енергијом константно расте, 
закључује Јованка Арсић-Каришић.

Према проценама Института за енергетику југоисто-
чне Европе (ИЕНЕ), до 2020. потребно је инвестирати 240 
милијарди евра у инфраструктуру југоисточне Европе, 
што ће допринети бржем транзиту гаса од Блиског исто-
ка, централне Азије и Каспијског региона до потрошача 
ЕУ, речено је на Форуму.

 Од тога око 55 милијарди евра треба да буде уложено у 
нафтни сектор, око 90 милијарди у електроенергетику, 24 
милијарде у области гаса и око 20 милијарди у обновљи-
ве изворе.

У Србији је потребно инвестирати око 1,5 милијарду 
евра у изградњу електрана, гасне инфраструктуре, моде-
рнизацију рафинерија и око 600 милиона евра у обно-
вљиве изворе енергије.  

Форум је био и јединствена прилика за представљање 
37 пројеката из области енергетске ефикасности и обно-
вљивих извора енергије у вредности од 6000 евра до 118 
милиона евра, а које су представили учесници Форума из 
16 општина. У оквиру Форума су такође одржани и била-
терални састанци који су имали за циљ непосредно пове-
зивање носилаца пројеката, финансијских институција и 
произвођача и дистрибутера опреме у овој области.

Оливера Манић

Министарка Михајловић најавила краћи пут до дозвола за изградњу малих електрана
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НОВИ ТАРИФНИ СИСТЕМ

Министарка енергетике развоја и 
заштите животне средине Зорана 
Михајловић најавила је промену 
тарифног система, према коме ће 
највећи потрошачи плаћати 
највише, док ће они са малом 
потрошњом имати бенефиције. 

-Ја нећу да лицитирам са ценом 
струје, али она није јефтина. Џаба 
цена, ако не може да се плати, 
рекла је она новинарима у Нишу, 
пред отварање трећег 
међународног ЦЕДЕФ енергетског 
форума.

Михајловићева је поновила да ће 
грађанима бити отписане камате 
за дуг за струју, истичући да ће 
главница дуга морати да се плати, 
уз редово плаћање текуће 
потрошње. Она је најавила да је у 
припреми модел отплате дуга за 
електричну енергију и да ће бити 
омогућено измиривање заосталих 
обавеза према ЕПС-у на рате. 
Михајловићева је при том истакла 
да ће тај модел бити презентиран 
јавности крајем године.

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ- ХИТНО

Михајловићева је објаснила да је приоритет њеног Министарства да обезбеди довољне количине 
енергената, по одрживим ценама и да ради на повећању енергетске ефикасности. Министарка 
Михајловић каже да ће Министарство дорадити неколико чланова Закона о енергетској ефикасности и 
да ће га по хитном поступку упутити у парламент. Она је подсетила да је тај закон претходна Влада 
припремила, али да из непознатих разлога није прошао на Влади и да се није нашао у скупштинској 
процедури. Са тим законом формираће се и Фонд за енергетску ефикасаност унутар Министарства и 
створиће се услови за кредитирање, уз учешће државе, банака и Фонда, рекла је Михајловићева и 
додала да Србија данас не би морала да увози електричну енергију да се о енергетској ефикасности 
водило рачуна у претходних десет година. 

Она је најавила да ће од 30. септембра кренути један број енергетских пасоша, односно сертификата о 
енергетским својствима зграде. Раније је најављено да без тог документа убудуће нове зграде неће 
моћи да добију употребну дозволу, али ће он бити потребна и за старе, које ће морати да се 
реконструишу у складу са новим прописима о енергетској ефикасности.
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Наплата у Југоистоку  
за пример!

СаСтанак директора дирекција за трговинУ електричном енергијом  
Привредних дрУштава за диСтрибУцијУ електричне енергије У СедиштУ Пд јУгоиСток У нишУ

● Привредно друштво 
Југоисток Ниш држи корак са 
најуспешнијим привредним 
друштвима у ЕПС-у

● Највише дужника са 
милионским дуговањима на 
територији Југоистока има 
у Нишу

П ривредна друштва за дистрибуцију електричне 
енергије у септембру су остварила степен напла-
те од 98,98% фактурисане реализације, док је сте-

пен извршења наплатног задатка износио 97, 71%, што  у 
кумулативу даје степен извршења наплатног задатка од 
96,30%, и кумулативни степен наплате остварене факту-
рисане реализације од 97,65%.

Ови резултати су практично најбољи у последњих пет 
година, иако је септембар традиционално месец у коме 
наплата уме да подбаци.То се ове године није догодило, 
али се тренд добре наплате мора наставити до краја године 
како би планирани наплатни задатак у целости био оства-
рен, наглашено је на састанку директора дирекција за трг-
овину електричном енергијом привредних друштава за 
дистрибуцију електричне енергије  одржаном 11. октобра 
у седишту ПД Југоисток у Нишу.

.- Наша очекивања су надмашена, наплата од 99,19% у 
септембру свакако нас ставља у ред успешних привредних 
друштава на пољу наплате, истакла је Ивана Ђенић, ди-
ректорка  Дирекције за трговину ПД Југоисток Ниш на 
састанку коме је управо Привредно друштво Југоисток 
било домаћин. Реалне су шансе да остваримо планирани 
степен наплате за ову годину, јер мере које предузимамо и 
примењујемо имају ефекта, истакла је она.

Припремили смо извештај о купцима са милионским 
дуговањима , и намера нам је да он стално буде ажуран. 
Највише таквих дужника има у Нишу. Од јула је у свим 
огранцима почела да се примењује посебна "стратегија"  и 
њене ефекте већ видимо, а очекујемо их и надаље, с обзи-
ром на то да су формирани посебни тимови који осми-
шљавају и прате све што се према овим дужницима пре-
дузима. У октобру очекујемо наплату од око 100 одсто, 
нагласила је она.

- Имајући у виду да је до краја године остало још мало 
времена, а из искуства знамо на које периоде морамо да 
обратимо посебну пажњу и да појачамо и доследно спро-
водимо активности на побољшању степена наплате, мо-
рамо инсистирати на томе да напори за бољом наплатом у 
свим привредним друштвима буду уједначени и синхро-
низовани, да се добра искуства примењују у свим огранци-
ма и управо зато ће посебна радна група сва досадашња 
позитивна искуства ставити у функцију побољшања на-
плате где год је то потребно. Овог пута, таква помоћ је не-
опходна за ПД Центар, пре свега огранак Електрошума-
дија Крагујевац, где многе околности утичу на резултате 
који заостају за резултатима осталих привредних дру-
штава - истакао је Животије Јовановић, директор Дире-
кције за дистрибуцију електричне енергије  Електропри-
вреде Србије на састанку директора дирекција за трговину 
привредних друштава за дистрибуцију електричне ене-
ргије у седишту Југоистока у Нишу. У периоду који нам до 
краја године предстоји, морамо имати у виду да ће и по-
трошња расти и да ми добром наплатом морамо да одго-
воримо на задатке који су стављени пред нас, а добра на-
плата у тренутку када наша потраживања расту, не може 
бити она која је испод 100 одсто, рекао је он.

У том смислу истакнуто је да је ПД Југоисток ухватио 
корак са осталим привредним друштвима и да показује 
све боље резултате на пољу наплате електричне енергије, 
али да се свуда, а нарочито у ПД Центар, акценат и све 
расположиве снаге морају ставити на тачну евиденцију 
дужника, њихових уплата и настојања да на време 
измирују и старе и актуелне обавезе за испоручену еле-
ктричну енергију, како код вирманских купаца, тако и код 
купаца из групе домаћинстава, онако као што Електро-
војводина то успешно ради и што се по резулта-
тима овог привредног друштва јасно види.
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Знајући и уважавајући настојања ре-
сорног министарства да се у дистрибуци-
ји и наплати електричне енергије мора 
сагледати и положај купца и његове мо-
гућности, мора се пронаћи начин да се 
сви проблематични купци евидентирају 
и прате, и да се тачно зна колико је тужби 
и процедура покренуто, докле се у тим 
процедурама стигло, колико се купци 
придржавају понуђених програма отп-
лате дугова, и да се уједно обрати пажња 
на реалне могућности купаца из угроже-
них категорија, речено је на састанку.

Радован Станић, помоћник директора 
Дирекције за дистрибуцију електричне 
енергије истакао је да се питање милио-
нских дуговања мора решавати на свим 
нивоима и да има места за бољу наплату 
код многих, по моделима који су већ 
примењивани, а да им се при том не уг-
рози функционисање и опстанак. Због 
тога је уједначавање мера за бољу напла-
ту неопходно у свим привредним дру-
штвима, уз сагледавање ситуације и ста-
туса сваког прблематичног купца пона-
особ, уз спремност на флексибилне и 
толерантне односе онде где је то опра-
вдано.

Милан Миросављевић, директор Ди-
рекције за односе с јавношћу ЕПС-а тим 
поводом је истакао да се све процедуре 
морају испоштовати, али такође. услед 
системских недоречености треба бити 
опрезан у селекцији мера које се при-
мењују. Са нивоа државе стигле су јасне 

поруке о томе да се и у овом сектору 
морају имати у виду социјални аспе-
кти, па у складу са тим треба приме-
њивати мере које ће имати ефекта та-
мо где наплата изостаје, а може се 
реално побољшати, што се у успе-
шним привредним друштвима при-
мењује на задовољство како при-
вредних друштава, тако и купаца. 
Због тога све проблеме у наплати тре-
ба прецизно евидентирати и у сваком 
тренутку се морају имати и знати по-
даци о сваком купцу-дужнику поје-
диначно, и на основу тога сваки се 
такав случај мора појединачно разма-
трати и решавати, сложили су се уче-
сници састанка.

На састанку је било речи и о приме-
ни Одлуке УО  о одобравању додатног 
попуста на цену електричне енергије 
од 15%. Договорено је да се дефинише 
Упутство које ће обезбедити јединс-
твено поступање у свим привредним 
друштвима за дистрибуцију електри-
чне енергије.

Д.Трајковић

Наплатни задатак за директоре огранака и  дирекција 

С обзиром на то да се мере побољшања наплате морају примењивати уједначено и синхронизовано, али да 
постоје објективне околности као што су различито и неуједначено поступање судова, везано за однос 
према искључењима дужника, доношењу привремених мера и току процедуре везане за ову проблематику, 
али и различите навике и материјални положај купаца у различитим деловима привредних друштава, 
обавеза наплате мора се конкретизовати и учинити максимални напор да до побољшања дође упркос 
наведеним препрекама. У Електрошумадији Крагујевац , на пример, крајем једне недеље искључено је са 
мреже 100 неплатиша са великим дуговањима, а првог радног дана наредне недеље суд је донео 100 
привремених мера, па им је електрична енергија поново укључена до окончања поступка. То умногоме 
обесмишљава све напоре да дужници почну да се одговорније понашају према својим обавезама, речено је 
на састанку.

Тако су директори огранака, као и руководиоци дирекција и сектора за трговину добили наплатни задатак 
који морају извршити, и то се у бројним огранцима показало као одличан метод који инсистира на 
одговорнијем обављању послова наплате и њеног унапређивања. Од  примене ових мера велику корист 
очекују, на пример у Електросрбији -Краљево, као што је у Електровојводини велике резултате дала 
свакодневна контрола и увид у сваки појединачни дужнички "случај" и координисани рад свих који су 
ангажовани на овом проблему.

Радна група као хитна помоћ

Најбоље резултате имала је Елек-
тровојводина Нови Сад, са степе-
ном извршења наплатног задат-
ка од 102,05% и оствареном фак-
турисаном реализацијом од 
100,77%. ПД ЕДБ Београд бележи 
у септембру извршење наплат-
ног задатка од 94,49%, а проце-
нат наплате фактурисане реали-
зације од 98,47%. Електросрбија 
Краљево има реализацију нап-
латног задатка од 99,73%, док је 
степен наплате остварене факту-
рисане реализације 99,29%. ПД 
Југоисток Ниш наплатни задатак 
извршио је са 94,55%, док је сте-
пен наплате фактурисане реали-
зације у овом привредном дру-
штву 99,19%. Једини подбачај 
представљају резултати ПД Цен-
тар из Крагујевца, јер је ово при-
вредно друштво имало степен 
извршења наплатног задатка од 
92,11%, а степен наплате остваре-
не фактурисане реализације од 
92,63 %. 

Због тога je предложено да се 
формира посебна радна група 
чији ће чланови позитивна иску-
ства са свог конзума пренети ко-
легама у ПД Центар, пре свега у 
Електрошумадију Крагујевац, ка-
ко би се до краја године испуни-
ли сви планови релизације нап-
лате за 2012.годину и побољшали 
резултати.
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БОГАТСТВО ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
СТАРЕ ПЛАНИНЕ

одржано Пето Саветовање о обновљивим изворима  
енергије У организацији инжењерСке коморе Србије

Х идроенергија Старе планине, производња елек-
тричне енергије у малим хидроелектранама и до-
садашња искуства у изградњи била је тема Петог 

саветовања Инжењерске коморе Србије недавно одржа-
ног на Старој планини. 

Циљ Саветовања је указивање на значај мини хидрое-
лектрана као обновљивих извора енергије, подстицај ис-
коришћењу хидро потенцијала земље, привлачење мо-
гућих инвеститора у оквирима препорука енергетске 
ефикасности по узору земаља Европске уније. Поздра-
вљајући око стотину учесника овог саветовања, пре све-
га наших инжењера из свих крајева Србије, заједно са 
професорима факултета, представницима локалних са-
моуправа и државних институција, председник Орга-
низационог одбора Драган Живковић је подвукао да је 
став Инжењерске коморе да је тај циљ већ остварен.

-Привучени су потенцијални инвеститори, финансијс-
ке институције а и евидентно су покренуте активности 
око изградњи МХЕ, што са свих аспекaта укључује наш 
инжењерски потенцијал, рекао је Живковић. -Са што 
већом актуелизацијом обновљивих извора енергије по-
већавамо у суштини и енергетску ефикасност  а самим 
тим и  допринос као инжењерска струка у остварењу 
Европске директиве 20-20-20, што значи да се до 2020. го-
дине 20 посто електричне енергије производи из обно-
вљивих извора, а самим тим постигне већа и квалитет-
нија ангажованост свих инжењерских  струка, нагласио 
је Живковић овом приликом.

У церемонији отварања Саветовања, испред Министа-
рства енергетике, развоја и заштите животне средине, 
поздравне речи упутио је представник мр Бојан Ковачић. 
Испред Инжењерске коморе Србије поздравне речи упу-
тио је Зоран Крстић, члан Матичне секције извођача ра-
дова ове коморе, као и директор Регионалног центра за 
енергетску ефикасност Ниш, проф. др Драгуљуб Живко-
вић.

 Мр Бојан Ковачић се учесницима овог скупа предста-
вио темом "Мале хидроелектране – могућности за при-
мену", који је при том указао на  велики значај обновљи-
вих извора енергије, а посебно малих хидроелектрана за 
које постоје локације у Републици Србији и на простору 
Југоисточне Србије. Он је истакао да се за протеклих пет 
година врло мало урадило на изградњи МХЕ из више 
разлога, а посебно због дугог администрирања у поступку 
почетка градње, односно добијања свих потребних са-
гласности и коначно добијања грађевинске дозволе, која 
је предуслов почетка градње као и могућност добијања 
финансијских средстава.

 Проф. др Милун Бабић, директор Регионалног евро 
центра за енергетску ефикасност из Крагујевца, предста-
вио је рад под називом "Цеви и цевоводни системи као 
објекти енергетско, еколошко – економског менаџмента 
при градњи МХЕ ". У свом раду проф. др Бабић је указао 
на велики значај цевовода, као дела система комплекса 
МХЕ. Приликом пројектовања и изградње, врло 
често се занемарује значај цевовода као једног од 

Неопходно веће ангажовање инжењера свих струка у изградњи објеката  
за производњу електричне енергије из обновљивих извора.
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најбитнијих елемената, а од његовог правилног 
усвајања, односно пројектовања, у многоме зави-
си степен корисности целог постројења водне 

енергије која се претвара у електро енергију. Финансијско 
учешће за изградњу цевовода, износи и до 40 посто у од-
носу на цео систем МХЕ, па је и због тога врло битно пра-
вилно пројектовати и изградити цевни систем, истакао је 
Бабић.  

Александар Веселиновић, сарадник Регионалног цен-
тра за енергетску ефикасност Ниш, обратио се скупу са 
радом "Софтвер за прорачун снаге МХЕ са отвореним 
деривационим каналом". У свом раду презентовао је зна-
чај израде пројеката за иградњу нових МХЕ, с обзиром на 
одређене параметре за избор типа постројења и избор 
типа турбина. Презентовао је и правилан избор радних 
турбина, Капланове, Френсисове или  Банкијеве, да би се 
постигао максимални степен искоришћења хидроенер-
гије, као и избор асихроних генератора, а све у циљу 
постизања већег степена искоришћења.

Директор техничког система у „Електротимоку“ ПД 
„Југоисток“ Драган Рапаић говорио је на тему “Обновљи-
ви извори енергије у ЕПС-у“. Он је изложио стратегију 
улагања у ОИЕ, поготово на акумулационим системима, 
као што је МХЕ „Првонек“ код Врања. Овом приликом 
изнео је и план ревитализације старих МХЕ, које раде 
скоро век, а још су у функцији и представљају електроте-
хничку културну баштину.

Горан Матовић, шеф одсека за енергетску ефикасност и 
OIE SEEC, презентовао  је тему “Линија директног фи-
нансирања пројеката одрживе енергије за земље Западног 
Балкана –WeBSEDFF“. У свом излагању представиo је мо-
гућности и предуслове за добијање финансијских сред-
става, као и процедуру која се спроводи да би се након 
добијања грађевинске дозволе, одобрила тражена новча-
на средства.

Учесницимa се представилa и фирмa ФОД из Бора, која 
се бави инжењеринг пословима у изградњи објеката из 
области ОИЕ, пословима израде хидромеханичке опреме 
за мале и велике хидроелектране, као и осталим машин-
ским деловима по специјалним наруџбинама инвестито-
ра.

Присутнима се представио и Институт за Рударство и 
Металургију из Бора, обраћањем директора др Власти-
мира Трујића, који је изнео области којима се Институт 
бави. Он је представио и три локације за мале хидроелек-
тране за које су они урадили сву пројектну документа-
цију и у поступку су добијања сагласности одређених 
општинских и републичких институција.

После свих изнешених радова и обраћања представни-
ка фирми развила се жива дискусија где су учесници 
међусобно размењивали мишљења о свему што се тиче 
изградњи МХЕ и пројеката који се односе на ОИЕ. Закљу-
чено је, да пре свега Инжењерска комора Србије и ин-
жењери свих струка, на свим нивоима треба да се укључе 
у даљe решавање проблематике везане за ток изградње 
малих хидроелектрана, које су недвосмислено енергет-
ска будућност обновљивих извора енергије, а посебно 
хидро ресурса који је веома присутан на jугоистоку 
Србије а који и покрива Регионални центар ИКС Ниш.

 Са јасним закључком да ови пројекти имају будућност 
и потребу за још квалитетнијим решењима и већу садр-
жајност, као и остварење великих речи и циља који је 
наш научник велики Никола Тесла исказао речима:  
`̀ Развитак и богатсво неког народа и града, успех тог на-
рода, прогрес целог људског рода, све то одређује распо-
ложива енергија. Ми треба да развијамо средстава за до-
бијање енергије из залиха које су довека неисцрпне, да 
усавршавамо методе по којима нема трошења, ни бацања 
никаквог материјала“.

О. Манић

ПОСЕТА КОМПЛЕКСУ НОВЕ 
МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

Организованим превозом учесници су 
отишли до комплекса мале 
хидроелектране на потезу Грамада – 
Црни врх, који се налази на Големој 
реци иза места Црни врх у близини 
Калне.  Присутни су разгледали објекат 
машинске хале и најсавременију 
опрему уграђену у делу 
електроопреме, која је почела да ради 
пре два месеца, снаге 470 kVA, и већ 
испоручује електричну енергију ПД 
„Југоисток“ по бенифитној цени.
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И номинација сија као злато!

драган крСтић, ПредСедник коор-а Синдиката електродиСтрибУције Србије и ПредСедник Синдиката  
Пд јУгоиСток - ниш,  Предложен  за овогодишњУ ПовељУ С Плакетом "ђорђе Станојевић",  
Признање за ПоСебан доПриноС развојУ електроПривреде Србије

 Изузетни напори председника  КООР-а Синдиката 
Електродистрибуције Србије и  Синдиката ПД 
Југоисток - Ниш Драгана Крстића да унапреди како 
статус и положај запослених, тако и пословање 
ЕПС-а са позиције некога ко је деценијама учествовао 
у грађењу и развоју компаније, нису остали 
незапажени. Председник Главног одбора Синдиката 
ЈП ЕПС Милан Ђорђевић потписао је предлог да 
престижно признање  "Ђорђе Станојевић" за 2012. 
годину оде управо у његове руке.

Ч аст да буде нoминован за престижну награду 
којом се одаје признање истакнутим појединци-
ма за изузетан допринос раду и развоју Електро-

привреде Србије, ове године је, на предлог Главног одбо-
ра Синдиката ЈП ЕПС, који је потписао председник овог 
тела, Милан Ђорђевић, припала председнику КООР-а 
Синдиката Електродистрибуција Србије и Синдиката 
ПД Југоисток - Ниш, електроинжењеру Драгану Кр-
стићу.

Његов рад и напор да све расположиве снаге и знања 
угради  како у добробит  ЕПС-а као компаније, тако и у 
добробит свих запослених, нису остали незапажени.

У том смислу, сама номинација за доделу Повеље са 
плакетом "Ђорђе Станојевић" за 2012. годину више је не-
го велики знак признања и поштовања уложеног рада 
Драгана Крстића, захваљујући коме је брига о раднику, о 
животној околини, о унапређењу бројних других сегме-
ната пословања , данас на далеко вишем нивоу него што 
би то била без његовог активног учешћа у решавању свих 
проблема.

Драган Крстић је рођен 2. новембра 1947. године у селу 
Меровац у општини Прокупље. Свој радни век започео 
је октобра 1968. године у тадашњој РО за дистрибуцију 
електричне енергије, у Куршумлији. Крајем 1969. године  
именован је за техничког, а 1971. године за  директора 
ООУР ЕД Куршумлија. На том месту остао је све до 1982. 
године када прелази у дирекцију ЕД Ниш где ради на по-
словима техничке регулативе и типизације.

Један је од оснивача Синдиката радника Електропри-
вреде Србије. Годинама је водио ресор заштите на раду 
Синдиката ЕПС-а, а члан је Главног одбора Синдиката 
радника ЕПС-а пуних 20 година. Председник је Синдика-
та ПД ЕД Југоисток Ниш од његовог оснивања а председ-
ник КООР-а Синдиката Електродистрибуција Србије у 
последње четири године.

Као директор и технички директор ЕД Куршумлија по-
себно је допринео електрификацији села и насеља у овом 
крају, у отежаним условима рада на брдско-планинском 
терену. Под његовим вођством, електрификовано је 47 
села у куршумлијској, и 20 села у прокупачкој општини. 
У том периоду изграђено је више од 700 km мреже ниског 
напона, више од 200 km мреже средњег напона, 100 ТС 
10/0,4 kV, једна ТС 35/10 kV, као и 5 km далековода 35 kV. 
Тим поводом добио је и највеће признање општине Ку-
ршумлија, Плакету за успешно  обављен посао електри-
фикације.

Пуни допринос дао је и изградњи ЕЕО ТС 110/35 kV 
"Куршумлија 1" и 110 kV далековода Прокупље-Куршу-
млија-Блаце-Брус.

Посебно је допринео санацији ЕЕО на поткопаоничком 
подручју погођеном земљотресом на подручју општина 
Блаце и Куршумлија.

Од 1982. године па све до оснивања ПД Југоисток ак-
тивно је учествовао на изради годишњих и средњероч-
них планова развоја ЕЕО на подручју Југоистока.

Више од 25 година био је члан Комисије заштите на ра-
ду Пословне заједнице Електродистрибуције Србије а за-
тим и Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЈП 
ЕПС. Његовим, као и залагањем осталих чланова Коми-
сије, уведен је бенефицирани радни стаж за електромон-
тере у електродистрибуцијама Србије, а учествовао је у 
изради скоро свих техничких препорука из области заш-
тите на раду.

У области синдикалног рада, од стране Главног одбора 
Синдиката изабран је за председника Ресора заштите на 
раду Синдиката радника ЕПС-а.

Препoзнавши значај заштите на раду, заштите 
од пожара и заштиту животне средине као се-
гменте од изузетног утицаја на здравље запосле-
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них али и на ефикасност привређивања и про-
дуктивности рада, у складу  са Одлуком Главног 
одбора Синдиката, Драган Крстић је организо-

вао три саветовања о овој области. 

Међу њима се посебно издваја Прво саветовање о заш-
тити на раду, заштити од пожара и заштити животне сре-
дине у Електропривреди Србије које је одржано 1999. го-
дине у Врњачкој бањи, са више од 700 учесника и 61 стру-
чним радом. Предлози и закључци са тог скупа постали 
су део пословне политике Електропривреде Србије.

За посебан допринос развоју ове области, а у склопу ак-
ције "У служби заштите, у служби човека", Крстић је 1994. 
године у Сава центру у Београду добио статуу Златно 
сунце, највеће признање ове акције.

Од оснивања Синдиката радника ЈП ЕПС максимално 
се залагао за реално вредновање рада и резултата рада , 
за њихову пуну афирмацију, за обезбеђење радне сигур-
ности запослених, и унапређење и развој услова за одмор, 
рекреацију и опоравак радника.

Активно је учествовао у изради, закључивању и приме-
ни колективних уговора. 

Све ово, али и много више од тога, допринело је одлуци 
предлагача да управо Драган Крстић заслужује да буде 
добитник највећег признања за допринос развоју кома-
није. 

Д.Трајковић

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Организована Показна вежба гашења пожара 15. 
октобра ове године на бензинској станици "Ледена 
стена" од стране Југопетрола, уз помоћ МУП-а Ниш,  
делимично и уз помоћ Центра за заштиту и безбедност 
ЕД Југоисток Ниш, односно Јовице ђорђевића, стручног 
сарадника за безбедност и заштиту у овом Центру. 
Присутни су били и запослени из огрананака Југоистока 
задужени  за послове безбедности и заштите и много 
заинтересованих грађана.

Импровизација пожара на путничком возилу изведена 
је на бензинској станици, радници станице су реаговали 
што је и опште правило у таквим ситуацијама да они 
који су обучени и оспособљени и имају адекватну 
опрему и средства за гашење пожара први приступају 
гашењу и обавештавају Сектор за ванредне ситуације 
МУП-а Србије, конкретно Управу за ванредне ситуације. 
Запослени на бензинској станици, прво су употребили 
два противпожарна апарата за гашење пожара што није 
било довољно. Морала је да приступи већ обавештена 
ватрогасна јединица која  је успела да угаси пожар. 
Оваква вежба показала је да у сваком тренутку морамо 
бити спремни на овакве догађаје, као и да адекватно 
реагујемо.

Према речима Јовице ђорђевића, стручног сарадника 
за заштиту  и безбедност  у Центру за заштиту и 
безбедност, "Југоисток" Ниш није за сада имао овакву 
показну вежбу и зато је и прихватио позив. ђорђевић је 

помогао у организовању показне вежбе и организовао 
своје колеге из Југоистока задужене за послове 
безбедности и заштите да присуствују показној вежби 
ради унапређења послова заштите од пожара. Он је и 
договорио са МУП-ом Ниш да планира извођење 
овакве вежбе на неким од наших објеката у којој ће 
бити укључен већи број учесника с обзиром на велики 
број запослених у Југоистоку и специфичност посла 
којим се бавимо.

Процес рада Југоистока је такав да постоје велики 
ризици за пожаре, посебно повећани број пожара 
последњих година повезаних са променом климатских 
услова и учесталошћу сушних периода захтевају 
организованији приступ заштити.

Летос је на подручју Југоистока било пожара већих 
размера где су били угрожени објекти и околина, 
срећом, благовремено је реаговано са учешћем 
ватрогасних јединица.

Обука радника из области заштите од пожара је обавеза 
за све запослене. По Закону  о заштити од пожара  
организације су  дужне да најмање  једанпут у три 
године изврше обуку радника из области заштите од 
пожара, с тим да најмање једном у току године изврше 
практичну проверу знања радника из области заштите 
од пожара.   

 М. Шиндић

ПОКАЗНА ВЕЖБА ГАШЕЊА ПОЖАРА
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ЖИВОТНА  

СРЕДИНА

Деца основношколског узраста из Ниша и околних градова, Прокупља, 
Дољевца, Гаџиног Хана, Сврљига, Књажевца, са градоначелником  Ниша 
Зораном Перишићем и осталим званичницима града, новинарима и у 
присуству министарке за енергетику, развој и заштиту животне средине 
Зоране Михајловић, у Европском кутку обележила су овај важан светски 
еколошки датум, у организаији  невладине организације - "Зелени кључ", 
која постојии  и успешно ради од 2003. године. 

Светски дан заштите озонског омотача -16. септембар у Нишу био је 
уприличен изложбом дечјих радова који су пристигли на претходно 
отвореном конкурсу „Како штитимо озонски омотач и себе од штетног 
дејства УВ зрака“. На изложби су приказани еколошки едукативни 
спотови „Јунак Зозон заштитник озона“, који су говорили о озонским 
рупама, УВ зрачењу и заштити људи од штетног дејства УВ зрака, на 
креативан и занимљив начин. Спотови су били део медијске кампање, 
емитовани на локалним телевизијама, који су имали за циљ да 
информишу ширу јавност о овом значајном проблему за нашу Планету и 
могућим решењима. У оквиру пројекта „Озон Зона“ који је спроведен у 
сарадњи са Озонском канцеларијом, и надлежним Министарством, 
реализоване су ваннаставене активности у нишким вртићима, на 
базенима преко лета у Нишу и Књажевцу, у Градској библиотеци на 
дечијем одељењу, а потом и у основним школама са почетком школске 
године у Прокупљу, Дољевцу, Гаџином Хану, Сврљигу, Нишу и Књажевцу.

Велика част и задовољство свих присутних је била посета министарке 
Зоране Михајловић, која је изразила своје задовољство изложбом и 
реализацијом пројекта „Озон Зона“ као и тиме да се у Нишу ради на 
заштити животне средине, посебно са децом која су наша будућност.

Поводом обележавања 16. септембра, Дана заштите озонског омотача, 
ученици основних школа региона као и чланови "Зеленог кључа" добили  
су награду - изненађење  -посета и пријем у кабинет министарке Зоране 
Михајловић , као и посета Министарству енергетике, развоја и животне 
средине и посета Озонској канцеларији у Београду.

Ова посета је за учеснике прославе поред велике части и задовољства 
била и подстрек да се остварена сарадња настави у циљу даље 
едукације за очување животне средине.

Зелени кључ

Удружење "Зелени кључ" бави се заштитом животне 
средине, екологијом и одрживим развојем,  постоји од 2003. 
године, сарађује са дечјим вртићима и школама широм 
Србије,  остварује међународну сарадњу о важним 
еколошким темама, исраживањима, анализама и учешћем у 
изради важних докумената везаних за заштиту животне 
средине. Оно што најбоље осликава "Зелени кључ" је управо 
едукативна улога предшколске и школске деце о 
најважнијим темама из одрживог развоја. "Зелени кључ" је 
објавио и брошуру "Озон Зона" којом говори како очувањем  
озонског омотача штитимо своје здравље и живи свет на 
планети Земљи.

међУнародни  дан озонСког омотача У нишУ

 "ОЗОН ЗОНА"

На територији  ПД Југоисток  као и на територији целе 
Електропривреде Србије  постоји знатан број електричних 

уређаја пуњених ПСБ уљима - пираленима, полихлорованим 
бифенилима, који спадају у изузетно токсичне и канцерогене 

органске материје трајног дејства.  До сада је евидентирано око 46 
трансформатора сопствене потрошње у којима се налазе преко 33 тоне 
ПЦБ уља и око 4500 кондензатора са преко 30 тона овог уља. Постоји 
велика вероватноћа да су уља одређеног броја електричних уређаја, 
због непажње током одржавања, контанимирана ПЦБ уљем, тако да је у 
њима садржај ПЦБ већи од 50 mg/kg. Такви уређаји се морају сада 
категорисати и као уређаји контанимирани пираленом (50-500 ппм).

Пиралени -полихлоровани бифенили-ПЦБ, спадају у изузетно стабилне, 
токсичне и канцерогене органске материје трајног дејства, те су у 
номенклатури УНЕПА-а  окарактерисани као трајне органске загађујуће 
супстанце-ТОЗС. Управо због ових карактеристика ПЦБ уља, развијене 
земље забраниле су њихову производњу и употребу осим ове количине 
које се већ налазе у постојећим уређајима. Приступило се уништавању 
свих ПЦБ уља и уређаја којих их садрже, крајни рок за развијене земље 
је био до 2010. године, а  за земље у развоју до 2015. године.

У  ЈП ЕПС донета је Студија о управљању отпадом, односно решавање 
проблема електричних уређаја пуњених ПЦБ уљима.  О томе како се тај 
проблем решава у Југоистоку  разговарали смо са Оливером 
Милошевић, водећим стручним сарадником за заштиту животне 
средине и упрљављање отпадом.

- У изради ове студије као даваоци података били су ангажовани 
стручни сарадници из огранака као и Центар за заштиту и безбедност 
Југоистока. Са прикупљањем података почело се крајем прошле године, 
а подаци су достављани  Институту - "Никола Тесла", каже Милошевић. 
Она додаје да је извршена обука запослених за правилно узорковање 
трафо уља из ТС због свеопште контроле од стране института "Никола 
Тесла" . Узорковање и узорци су показали да на територији Југоистока у 
трафостаницама и другим уређајима има ПЦБ у  уљима.

Даљи кораци у погледу уклањања и трајног збрињавања уља које 
садржи ПЦБ, на еколошки оправдан начин, очекују се у координацији са 
представницима ЕПС-а из Одељења које се бави заштитом животне 
средине. Потребна су велика средства која се очекују од Европске Уније, 
у оквиру пројеката на нивоу ЕПС-а. Оно на чему се тренутно ради, а што 
представља нашу обавезу и што проистиче из студије у којој су дате 
смернице јесте обележавање ЕЕО на терену, што су стручни сарадници 
у огранцима већ добили као задатак са роком до средине децембра. То 
ће бити једна од активности на унапређењу управљања заштитом 
животне средине, у складу са еколошким нормама, захтевима ИМС и у 
складу са усвојеном Политиком и Циљевима у ЕПС-у, навела је 
Милошевић.

 М. Шиндић

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА 
ПУЊЕНИХ PCB УЉИМА У ЕПС - У
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У оквиру припрема за обележавање 1700 
година од доношења  Миланског Едикта, у 
Нишу формирана Канцеларија за организацију 
прославе Миланског Едикта 2013. године, а 
градска општина Медијана формирала је 
Иницијативни Одбор чији је задатак предлагање 
пројеката које би реализовала општина.

Ниш као родно место Константина Великог, уз Милано и 
Трир, има посебан значај у очувању хришћанског 
карактера Европе. Али обележавање доношења 
Миланског едикта неће бити конципирано као прича о 
српском хришћанству и о томе да је овако значајна 
личност рођена у Нишу. Прослава ће бити у духу 
свехришћанског празника, а одговорни за прославу 
наглашавају и да неће дозволити да буде 
српскохришћански празник. Договор је у комуникацији са 
владама и амбасадорима да велике хришћанске земље 
као што су Италија , Француска, Немачка и Русија овај 
пројекат финансирају, а Србија ће учествовати са 
симфонијским оркестром, медијима, расветом.

Међу значајним културним дешавањима биће концерт 
Александра Сање Илића који ће бити одржан на славу 
града Ниша, трећег јуна наредне године, па долазак 
филхармоније и позоришне представе рађене по 
мотивима романа "Константиново раскршће". Уз ове 
програме биће и доста изложби, хорских манифестација, 
фолклора, најавио је градоначелник Ниша Зоран 
Перишић. Он је и нагласио да ће у прославу бити 
укључене и све хришћанске заједнице. Иначе сви који 
желе да на неки начин дају свој допринос и активно се 
укључе у читав пројекат, своје идеје и предлоге моћи ће да 
доставе Канцеларији за организацију прославе.

Седамнаест чесама  за седамнаест 
векова хришћанства

Градска општина Медијана направила је пројекат под 
називом "Седамнаест чесама за седамнаест векова 
хришћанства" који ће бити реализован у оквиру 
обележавања Миланског Едикта. Планира се још један 
пројекат да као путоказ ка главном археолошком 
налазишту Медијана, на свим улазима аутопута у Ниш, 
буду постављене копије археолошких експоната везаних 
за време цара Константина и најзначајније тренутке из 
његовог живота.

Снима се филм о Константину Великом

Група нишких уметника и аутора почела је са припремама 
за израду кратког играно-анимираног филма о животу 
Константина Великог.

Захваљујући обимном истраживању и компјутерским 
анимацијама филм ће приказати најприближнију 
реконструкцију античког Наисуса а садржајем спота 
акценат ће бити стављен на Константинову везу са 
Наисусом, на најважније догађаје који су обележили његов 
живот, као крунисање и доношење Миланског едикта.

Наши експонати у Милану

У миланској палати "Реале" ових дана је отворена изложба 
"Константин 313", која слави 1.700 година од објављивања 
Миланског едикта. Посетиоци ће имати прилику да виде 
једанаест предмета из наше националне ризнице, као 
портрет Константина Великог, Лицинијев тањир, 
Београдску камеју као и неколико изузетних нумизмата. 
На изложби ће бити представљено и наоружање 
Константинове војске, црквени центри, царски портрети и 
луксузна дела примењених уметности, а  постављена су и 
најрепрезентативнија дела из многих светских музеја. 
Изложба ће трајати до половине марта идуће године.

Захваљујући оваквој поставци и многим културним 
догађајима који престоје, сагледава се доба Римског 
царства и личности заслужних за доношење Едикта верске 
толеранције.

У Милану, једном од главних градова царства, двојица 
Аугуста - Лициније и Константин актом из 313. године 
обезбедили су слободу вероисповести, окончали прогоне 
чиме је почела нова ера мудрости и толеранције.

 М. Шиндић

У СУСРЕТ МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ
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Састанку су присуствовали сви чланови скупштине, с 
тим што уместо Мрђеновић Љубинке присуствује Стоја-
новић Биљана, уместо Јасмине Крстић Наташа Спасић, 
уместо Стошић Славољуба Станојковић Срђан и уместо 
Биљане Тасић Славица Денчић.  

Другом делу седнице присуствовали су и директор Ди-
рекције за дистрибуцију ел.енергије Животије Јовановић, 
заменик директора Дирекције за дистрибуцију ел.енер-
гије Радован Станић, директор Сектора за односе са јав-
ношћу у ЕПС-у Милан Миросављевић и  в.д. директора 
ЕД "Југоисток" Ниш Драган Милентијевић.

Након дискусије једногласно је утврђен следећи 

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са II седнице Скупштине СО 
ПД ЕД "Југоисток" Ниш од 25.05.2012 год;

2. Информација о активностима Синдиката између 
две седнице ;

3. Доношење одлуке о расписивању јединствених 
избора за све органе и тела СО ПД ЕД "Југоисотoк" 
Ниш; 

4. Разматрање предлога о продужењу радног односа 
председнику СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш; 

5. Разно;  
По другој тачки  дневног реда председник 
Синдиката дао је информацију о активностима које 
су вођене између две седнице. 

Захтев и Комисија 

Нагласио је да је директор ПД именовао Комисију за 
израду пречишћеног текста Методологије за вредновање 
радних места и допуну Методологије за поједина радна 
места и то четири представника пословодства и два пред-
ставника Синдиката. Председник је мишљења да Скуп-

штина синдиката треба да донесе одлуку да именује исп-
ред Синдиката четири члана комисије. 

По овом питању Скупштина је донела одлуку да се ди-
ректору ПД упути захтев следеће садржине: 

Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш у вези 
иницијативе коју сте покренули и формирали ко-
мисију за допуну Методологије и израду пречи-
шћеног текста Методологије за вредновање рад-
них места са табеларним делом коефицијената ти-
пских РМ и разврстаних РМ, именовала Комисију 
испред Синдиката у следећем саставу:

1. Крстић Драган, председник  
2. Стојковић Бобан, члан 
3. Стојановић Ненад, члан 
4. Дојчиновић Горан, члан 

Што се тиче распоређивања запослених у Електроти-
моку према измењеном и допуњеном Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији тај посао је 
коначно приведен крају с тим што се у вези са тим доста 
одуговлачило због неспремности стручних служби у 
Електротимоку да се тај посао оконча до краја. 

Нагласио је да је министарка енергетике, развоја и заш-
тите животне средине упутила допис генералном дире-
ткору ЈП ЕПС-а и ЈП ЕМС-а у вези преузимања објеката 
110 kV и то да ЕДС преузму ТС 110/Х од ЕМС-а а ЕМС од 
ЕДС ДВ 110 kV, што значи да се међусобно врши преузи-
мање запослених који су радили на одржавању и експло-
атацији поменутих објеката. 

Министарка је у свом допису нагласила да сагласно чл. 
203 Закона о енергетии прописана је обавеза оператора 
преносног, односно дистрибутивног система предају 
објекте, опрему и постројења који су саставни делови тих 
система ( чл.70, односно 75. Закона о енергетици ) без 
накнаде најкасније до 01.01.2013. год. 

Трећа седница Скупштине СО ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш одржана 11.10.2012. год. у Нишу

ПОшТОвАТИ ПрАвА рАДНИКА И КОлЕКТИвНЕ 
угОвОрЕ, уСПОСТАвИТИ СОцИЈАлНИ ДИЈАлОг 
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број 39

Такође, наглашава да је у складу са Законом о енергети-
ци потребно да се испуне обавезе и почне примена чл. 72 
тачка 7. поменутог закона по коме је оператор преносног 
система дужан да набави енергију за накнаду губитака у 
преносној мрежи на принципима минималних трошко-
ва. 

Нагласио је да ће у том правцу заказати састанак 
Председништва КООР-а Синдиката ЕДС и Извршног од-
бора Синдиката ЕМС-а, на коме ће се заузети јединстве-
ни став око преласка запослених из ЕМС-а у ПД ЕДС и 
обратно.

Забрана на снази од 1.октобра

Обзиром да из ЕМС-а у ПД ЕД "Југоисток" Ниш треба 
да пређе око 30 запослених, диреткор ЕД "Југоисток" 
Ниш је покренуо иницијативу за повећањем броја за-
послених за 2013. год. и увећањем коефицијената за зара-
де тих запослених, па је 11.10.2012. год. под бр. 11062/1 ге-
нералном директору ЕПС-а упутио допис следеће садр-
жине: 

 

Председник Синдиката истиче да је в.д. генералног ди-
ректора  ЕПС-а Александар Обрадовић 01.10.2012 год. до-
нео одлуку о забрани заснивања новог радног односа у 
ЈП ЕПС-у и свим зависним ПД чији је основач ЕПС, без 
његове претходне писмене сагласности. 

Забрана се односи на заснивање радног односа на не-
одређено и одређено време. Забрана ступа на снагу 
01.10.2012 год. и том забраном наглашава да су ништави 
акти о заснивању радног односа супротно овој забрани а 
непоштовање исте повлачи дисциплинску и материјалну 
одговорност лица. 

ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш предлаже да Скупштина 
Синдиката покрене иницијативу за почетак преговора у 
вези потписивања новог КУ, обзиром да исти истиче 
04.02.2013 год. 

Предлог за закључивање 
Колективног уговора 

По завршеној дискусији једногласно је Скупштина ус-
војила следећи Предлог за закључивање Колективног 
уговора и предлог Процедуралних правила колективног 
преговарања и то: 

Предлог за закључивање Колективног уговора
Колективни уговор код послодавца за ПД ЕД "Југоисток" 

д.о.о.  Ниш, који је закључен 04.02.2010 год. под бројем 
1240/1 а којим су у складу са Законом о раду и другим 
прописима, уређена права, обавезе и одговорности из 
радног односа, међусобни односи учесника Колективног 
уговора и друга питања од значаја за запосленог и посло-
давца ( члан 3. став 1. и члан 240. став 1. Закона о раду ), 
престаје да важи 04.02.2013 године. Временско трајање  
Колективног уговора је предвиђено чланом. 263. став 1. 
Закона о раду. Чланом. 263. став 2. Закона о раду пред-
виђено је да Колективни уговор престаје да важи ако се 
учесници Колективног уговора друкчије не споразумеју 
најкасније 30 дана пре истека важења Колективног уго-
вора.

Закон о раду у члану 254. став 2. предвиђа да уколико 
се у току преговора не постигне сагласност за закључи-
вање Колективног уговора у року од 45 дана од дана запо-
чињања преговора, учесници могу да образују арбитра-
жу за решавање спорних питања. 

На основу  напред наведеног, Скупштина Синдикалне 
организације ЕД "Југоисток" Ниш на својој III седници 
одржаној 11.10.2012 године, донела је одлуку да Вам се об-
ратимо са захтевом за почетак преговора и закључивање 
новог Колективног уговора код послодавца за ПД ЕД 
"Југоисток" д.о.о. Ниш, што у својству председника СО 
ПД ЕД "Југоисток" и чиним на овакав начин. 
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Скупштина Синдикалне организације ПД ЕД "Југои-
сток" Ниш именовала је и овластила  преговарачки тим у 
следећем саставу :

1. Драган Крстић , ел. инж.,   
председник преговарачког тима

2. Ненад Стојановић, дипл.инж,  
заменик председника преговарачког тима

3. Дејан Цветковић, дипл. правник,  члан 
4. Горан Дојчиновић, дипл. ек, члан
5. Драган Станковић, ел.монтер, члан 
6. Бобан Стојковић, ел.тех, члан
7. Велизар Вељковић, ел.монтер, члан
8. Славољуб Пешић, ел.тех, члан
9. Светомир Маринковић, дипл.маш.инж, члан
10. Горан Лазаревић, члан
Указујем да поред именовања преговарачког тима 

Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" донела је и следеће од-
луке :

1. Овлашћује се председник преговарачког тима да за 
сваку тему преговора од именованих одреди 3 до 5 лица 
која ће директно учествовати у преговорима док су оста-
ли дужни да исту материју истовремено разматрају у син-
дикалној просторији како би могли да размењују мишље-
ња и помажу преговарачком тиму обзиром да је немогуће 
водити преговоре и ефикасно радити у великом броју.

- Овлашћује се председник преговарачког тима да по 
потреби за преговоре ангажује и стручњаке за одређене 
области из реда запослених и ван ПД који ће учествовати 
у директним преговорима, с тим што ће одлуку о томе 
донети цео преговарачки тим.

2. Преговарачки тим је дужан да током преговора ко-
ординира са преговарачким тимом Синдиката ЕПС-а, да 
тражи тумачења, логистичку помоћ и прикупља инфор-
мације о достигнутом нивоу преговора у осталим ПД ка-
ко би што повољније и јединствено било решавање 
највећег броја питања за сва привредна друштва. По пот-
реби захтевати да се за одређену област и проблематику у 
преговорима укључују чланови преговарачког тима 
ЕПС-а.

3. Председник синдикалне организације ПД ЕД "Југо-
исток" Ниш нема права да потпише КУ код послодавца 
док на коначни предлог по завршеним преговорима са-
гласност не да Скупштина синдикалне организације СО 
ПД ЕД "Југоисток" Ниш. У противном потпис председни-
ка синдикалне организације сматраће се неважећим, а 
самим тим и предметни колективни уговор.

4. Скупштина Синдикалне организације ПД ЕД "Југо-
исток" Ниш  задужује преговарачки тим да редовно - сва-
кодневно информише председнике СО Огранака, а они 
своје чланство.

Предлажемо Вам да преговори почну 25.10.2012 год, до 
када очекујемо да нас обавестите о саставу Вашег прего-
варачког тима. 

Чланови вашег преговарачког тима, који учествују у 
преговарању за закључивање КУ,  мора да имају овлашће-
ње за преговоре у складу са чланом 253. Закона о раду . 

Очекујем да на првом радном састанку у циљу једнос-
тавнијег рада донесемо процедурална правила о раду 
преговарачких тимова, којима треба предвидети начин 
рада и усаглашавања ставова која су предмет прегова-
рања, обавезу вођења записника и друга питања од којих 
зависи успешаност колективног преговарања. 

2.  На основу члана 240. члана 248. и члана 253. Закона 
о раду (Сл. Гл. РС 24/05 и 61/05), Решења Директора ПД и 
Овлашћења чланова преговарачког тима испред посло-
давца и Предлога-обавештења СО ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш број 95 од 15.10. 2012 године, којим је именован пре-
говарачки тим Синдиката на III седници Скупштине СО 
ПД ЕД "Југоисток" Ниш дана 11.10.2012 год,  Преговарачки 
тим Послодавца - Привредног друштва за дистрибуцију 
електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш и Прегова-
рачки тим Синдиката - Синдикалне организације 
Привредног друштва за дистрибуцију електричне енер-
гије "Југоисток",, донели су

ПрОцЕДурАлНА ПрАвИлА 
КОлЕКТИвНОг ПрЕгОвАрАЊА

Члан 1.
Преговарачки тим Послодавца - Привредног друштва 

за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. 
Ниш и Преговарачки тим Синдиката - Синдикалне орга-
низације Привредног друштва за дистрибуцију електри-
чне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш, утврдили су време 
преговарања ( максимално од 45 дана), а ради закључи-
вања Колективног уговора код Послодавца почев од 
25.10.2012 год.  Преговарачки тимови су сагласни уколи-
ко се у овом року не постигне сагласност за закључивање 
КУ код послодавца да се образује арбитража за решавање 
спорних питања ( члан 254. Закона о раду).

Члан 2.
Приликом израде колективног уговора код послодавца 

ПД ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш треба имати у виду сле-
деће:

1. да колективни уговор ( члан 8. став 1. Закона о 
раду ) не може да садржи одредбе којима се за-
посленом:
•	 дају	мања	права	од	права	утврђеним	законом;
•	 дају	 мања	 права	 од	 права	 утврђеним	 важећим	

Колективним уговором бр. 1240/1 од 04.02.2010 год; 
•	 или	утврђују	неповољнији	услови	рада,	од	услова	који	

су утврђени законом 

2. да се колективним уговором ( члан 8. став 2. 
Закона о раду ) могу:
•	 утврдити	већа	права	од	права	утврђеним	законом;
•	 утврдити	 повољнији	 услови	 рада	 од	 услова	 утврђе-

ним законом ;
•	 утврдити	и	 друга	 права	 која	 нису	 уређена	 законом,	

осим ако законом није другачије одређено или су у 
супротности са законом.
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Члан 3.
Имајући у виду наведене одредбе Закона о раду из чла-

на 2. ових процедуралних правила а посебно одредбу 
члана 8. став 2, може се констатовати да је сврха закључи-
вања новог колективног уговора код послодавца утврђи-
вање већих права и повољнијих услова рада запосленог, 
од права и услова рада утврђених законом.

Послодавац и Синдикат су се споразумели, да уколико 
остала ПД чији оснивач ЈП ЕПС уговоре повољније усло-
ве од услова уговорених овим уговором прихвате повољ-
није услове и покрену поступак за измену и допуну 
постојећег КУ.

Члан 4.
Преговарање из члана 1. ових правила врши се по чла-

новима постојећег Колективног уговора бр. 1240/1 од 
04.02.2010 год.  до усаглашавања сваког члана, а за који 
постоји правни основ да се унесе у Колективни уговор.

Члан 5.
Уколико се Преговарачки тимови за време трајања пре-

говора не усагласе око појединих одредаба предложеног 
Колективног уговора имају право да прекину прегова-
рање по наведеној одредби и заједнички одређују рок за 
консултације и додатне инструкције за даље прегова-
рање.

Члан 6.
Термин за преговоре споразумно одређују председни-

ци преговарачких тимова.
Члан 7.
Састанцима Преговарачких тимова руководи Предсе-

дник преговарачког тима наизменично Послодавца и 
Синдиката.

Члан 8.
О састанцима Преговарачких тимова води се Записник 

који садржи време и место одржавања састанка, присут-
не чланове Преговарачког тима и присутне по позиву, 
одсутне чланове Преговарачког тима и разлог њиховог 
одсуства, утврђивање Дневног реда, усвајање закључака 
након постигнутог усаглашавања по члановима предло-
га Колективног уговора и коначно усаглашен текст 
Колективног уговора.

Члан 9.
Преговарачки тимови заједнички ће обавештавати за-

послене о току преговарања и постигнутом усаглаша-
вању, а председници преговарачког тима одвојено, Посло-
давца, односно Синдикат.

Члан 10.
Преговарачки тимови ће утврдити динамику усагла-

шавања по областима.
Члан 11.
Усаглашени текст Колективног уговора Преговарачки 

тимови потписују и  достављају Послодавцу и Синди-
кату.

Члан 12.
Ова правила се примењују за време преговарања о 

Колективном уговору код Послодавца. 

О броју  запослених

Ненад Стојановић је упознао чланове Скупштине у ве-
зи одлуке коју је донео СО Огранка ЕД Лесковац у вези 
запошљавања и ИО предлаже скупштини да  донесе сле-
дећу одлуку коју је скупштина једногласно прихватила и 
то: 

Одлука:
1. Захтева се од Директора ПД да у складу са од-
редбнама КУ  за ПД ЕД "Југоисток" Ниш Синдикату 
достави комплетне податке са именом и презиме-
ном, стручном спремом и називе РМ новопри-
мљених радника са назнаком који су запослени 
примљени по програму подмлађивања.

2. Захтева се од Директора ПД стриктно пошто-
вање броја запослених по огранцима који је де-
финисан према плану пословања. То подразуме и 
доношење одлуке о пријему запослнеих о пријему 
нових запослених до краја ове године у огранци-
ма који су пријемом током августа месеца  у 
Управи ПД оштећени, као што је случај са огран-
ком Електротимок, ЕД Лесковац и Врање.  

- У складу са Стандардима и нормативима радне 
снаге утврдити коначно потребан број радника 
по огранцима. 

3. Скупштина СО ПД ЕД Србије захтева од 
Директора ПД да се дефинише маса за зараде по 
огранцима ПД, имајући у виду потребног броја 
запослених на основу плана пословања ПД или на 
основу утврђеног потребног броја радника на ба-
зи стандарда и норматива радне снаге. 

Ненад Стојановић је такође дао детаљну информацију 
у вези прогласа КСС-а и најаве штрајка упозорења, у свим 
већим градовима Србије (Београду, Новом Саду, Кра-
гујевцу, Пожаревцу и Нишу),  који ће се одржати 10.10.2012 
год. у Нишу и нагласио да су следећи захтеви према Влади 
РС: 

Захтеви влади рС

1. Да се у потпуности поштује Устав РС, закони и 
важећи КУ;

2. Да се успостави социјални дијалог и укључи 
КСС као равноправни соијални партнер;

3. Да се спречи пљачка, корупија и распродаја др-
жавне имовине;

4. Да се заштити стандард грађана Србије и спре-
че стална и неоправдана поскупљења робе и услу-
га;
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Такође је говорио о  закону о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору и нагласио да уколико се стриктно 
поштује оно што стоји у закону да ће се исти примењива-
ти и на запослене у ЈП ЕПС-у. 

Председник Синдиката је нагласио да је о овоме било 
речи на последњој седници ИО Синдиката радника 
ЕПС-а, која је одржана дана 09.10.2012 год. и када је дого-
ворено  да Синдикалне организације ПД могу да дају 
подршку штрајку упозорења који организује КСС, с тим 
што тим протестима би требало да учествују само 
Извршни одбори СО, обзиром да је председник ГО 
Синдиката ЕПС-а обавио разговор са надлежним Мини-
старством финанасија и привреде и Министарством 
енергетике, развоја и заштите животне средине и гене-
ралним директором ЕПС-а и мишљења је да закон о 
утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. 
Гласник РС бр. 93/12 неће се односити на ЈП ЕПС, што го-
вори чињеница да је договорено да се септембарска зара-
да исплати по старом без обзира што је закон ступио на 
снагу.  

У вези са овим генерални директор ЕПС-а упутио је до-
пис кабинету председника Владе, Министарству финана-
сија и привреде и Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине, којим поред осталог у образ-
ложењу поменутог писма каже 

" Имајући претходно у виду уверени смо да ћете ува-
жити наша појашњења и да се Јавно предузеће "Електро-
привреда Србије" и зависна ПД која је оно основало неће 
примењивати закон о утврђивању максималне зараде у 
јавном ссектору и да неће бити потребно да обрачун за-
рада прилагођавамо одредбама тог закона. "

Председник Синдиката наглашава да је на седници ИО 
Синдикат радника ЕПС-а донета одлука да уколико се за-
кон буде примењивао и на ЈП ЕПС подхитно ће се заказа-
ти седница ГО и донети одлука о најави генералног 
штрајка у ЈП ЕПС. 

Што се тиче учешћа КСС у социјално економском саве-
ту предузеће се све потребне мере и активности да КСС 
буде укључен у социјални дијалог и да у том тиму мора да 
учествују и представници Синдиката ЈП ЕПС-а. 

Стојковић Бобан је нагласио да комисија која је имено-
вана од стране директора ПД до данашњег дана није за-
вршила посао у вези утврђивања чињеничног стања за 
набавку заштитне опреме због тога што је цео предмет у 
јавним набавкама нестао. 

О приправничком стажу

На предлог Вељковић Велизара по завршеној дискусији 
у вези полагања приправничког стажа за електромонте-
ре закључено је једногласно да се директору ПД упути за-
хтев следеће садржине: 

На седници Скупштине, одржаној дана 11.10.2012 
год. донета је одлука да Вам се обратимо са захте-
вом у вези полагања приправничког стажа елек-
тромонтера који дужи низ година раде на одређе-

ним електромонтерским пословима са трећим 
степеном, а  у међувремену су се доквалификова-
ли и добили пети степен стручне спреме.

Због потребе процеса рада при распоређивању на 
радним местима где се захтева пети степен струч-
не спреме (а у суштини обављају исте послове), 
распоређујете их да раде као приправници и у том 
случају имају далеко мању зараду од зараде са 
трећим степеном за време трајања приправнич-
ког стажа. 

Ви такве запослене распоређујете у радне једини-
це који самостално обављају послове без тога да 
им одредите ментора што је у супротности  са за-
коном, обзиром да такви електромонтери као 
приправници не смеју самостално обављати по-
слове. 

Други проблем који се у овом случају јавља је тај 
што сте Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематиазцији повећали године радног 
стажа од једне на две године, тако да произилази 
да такав електромонтер треба да буде приправник 
две године да би могао да буде рспоређен на том 
радном месту. 

Проблем се јавља и код електромонтера који имају 
примера ради радно искуство на радном месту 
електромонтера уклопничара са трећим степе-
ном, па прелази на радно место самосталног ел.
монтера уклопничара или водећег ел.монтера ук-
лопничара са трећим степеном и сл. 

Мишљења смо да ни у једном од ових случајева не 
треба распоређивати запослене електромонтере 
као приправнике, уколико имају радно искуство 
у нижем степену стручне спреме тј. радно ис-
куство у струци. 

Бањско лечење и рехабилитација 

Председник Синдиката нагласио је, обзиром на то да је 
са "Епстурсом" Београд закључен уговор од стране ПД ЕД 
"Југоисток" Ниш на износ од око 7,5 милиона динара на 
име коришћења превенције радне инвалидности и реха-
билитације запослених и да је чл. 26 КУ за ПД ЕД 
"Југоисток" Ниш предвиђено да Послодавац за ове наме-
не у току пословне године обезбеђује најамње 0,33 % од 
годишњих зарада исплаћених у ПД, а распоредом  ко-
ришћења бањског лечења и рехабилитације предвиђено 
је да исту корити 143 запослена и да је до сада утрошено 
5,1 милиона динара, постоји могућност обзиром да није 
предвиђен тачан број већ оквирни да се за преостали из-
нос упути још око 60 запослених из ПД. 
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број 39

На основу напред изложеног Скупштина доноси једно-
гласно следећу 

Одлуку: 

Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш доноси 
одлуку да се на бањско лечење и рехабилитацију 
по програму рехабилитације за 2012 год. упути 
још 60 запослених из ПД по следећем распореду: 

1. Електротимок Зајечар  16 запослених
2. ЕД Пирот      5 запослених
3. ЕД Прокупље     5 запослених
4. ЕД Лесковац    12 запослених
5. ЕД Врање      7 запослених
6. ЕД Ниш     13 запослених
7. Дирекција ПД      2 запослена 

Скупштина доноси одлуку да уколико Синдика-
лне организације огранака до краја године не ис-
користе могућност упућивања запослених на 
бањско лечење и рехабилитацију према претход-
ном распореду, ту могућност искористе до краја 
јуна 2013 год.  

Сајт 

На предлог председника СО Огранка ЕД Прокупље 
Скупштина СО је донела следећу одлуку у вези плаћања 
трошкова за Далибора Грујића који уређује сајт Синдика-
та Југоистока и то:

Одлука:

Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш у оквиру 
бизнет броја 064/8006940 омогућује коришћење 
интернета у количини од 3 GB, из разлога одржа-
вања сајта Сидниката јер постављање докумената 
такорећи није могуће путем интернета Југои-
стокове мреже. 

Трошкове ће сносити СО Огранка ЕД Прокупље, 
а надокнаду СО ЕД Прокупље извршиће СО ПД 
ЕД "Југоисток" Ниш. 

Бетоњерка 

На захтев и уз детаљно образложење председника СО 
"Бетоњерка " Алексинац  Скупштина СО ПД ЕД "Југои-
сток" ниш једногласно доноси следећу 

Одлуку: 
1. Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш доноси одлу-

ку, обзиром да запослени у Бетоњерци А. Д. Алексинац 
нередовно примају зараду и СО нема довољно финана-
сијских средстава за нормалан рад и функционисање, 
одобрава се краткорочна позајмица у износу од 100.000,00 
дин. коју је СО "Бетоњерка " Алексинац дужна да врати у 
пет једнаких месечних рата.

2. Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш доноси одлу-
ку да се на име судских трошкова у вези радног спора 
председника СО "Бетоњерка " А. Д. Алексинац Лазаревић 
Горана, који је распоређен  на другом радном месту и ако 
је председник Синдиката и који је доведен у неповољнији 
положај, а добио је радни спор и коначну пресуду 
Апелационог суда да га врате на претходно радно место, 
међутим Послодавац то не прихвата па је принуђен био 
да покрене поново радни спор како би се пресуда 
Апелационог суда испоштовала и у ком предмету ( 
П1.1156/12 од 02.10.2012 год) га заступа адвокат чији 
трошкови износе поједном рочишту 5.000,00 дин. 

Скупштина Синдиката доноси одлуку да СО "Бетоње-
рка " Алексинац партиципира максимално за четири ро-
чишта односно 20.000,00 дин. 

рАСПИСАНИ СИНДИКАлНИ ИЗБОрИ 

ПРВИ КРУГ 25.ДЕЦЕМБРА !
Председник Синдиката је упознао чланове Скупштине 

у вези одлуке ГО Синдиката радника ЕПС-а око расписи-
вања синдикалних избора. По завршеној дискусији и на 
предлог ИО Скупштина Синдиката у вези расписивања 
синдикалних избора  доноси следећу Одлуку: 

На основу члана  18., 65. и 67. Правила о раду Синдикалне 
организације ПД ЕД "Југоисток" Ниш и на основу одлуке 
Главног одбора Синдиката радника  ЕПС-а од 18.09.2012 
године о расписивању јединствених избора за све органе 
и тела Синдиката ЕПС-а и све органе и тела синдикалних 
организација ЈП ЕПС-а, Скупштина Синдикалне орга-
низације ПД ЕД "Југоисток" Ниш на седници одржаној 
дана 11.10.2012 год.  доноси : 

ОДЛУКУ

 1.  Расписују се јединствени избори за све органе и те-
ла Синдикалне организације ПД ЕД "Југоисток" Ниш тј. 
синдикалних организација огранака и СО "Бетоњерка" 
А.Д. Алексинац, тако да рокови за вршење изборних  
радњи почињу од 05.12.2012 год.  до 29.01.2013 год.  

Први круг избора одржаће се 25.12.2012 године од 07,30 
до 16,00 часова на бирачким местима која ће одредити 
изборне комисије огранака односно одбори синдикал-
них организација огранака.

Други круг избора одредиће изборна комисија синди-
калне организације ПД ЕД "Југоисток" Ниш, с тим што ће 
се други круг избора одржати најкасније до 16.01.2013 го-
дине. 

2. У складу са овом Одлуком, надлежни органи синди-
калних организација огранака и Изборне комисија 
огранка доносе одлуке о изборима којима на прецизнији 
начин уређују сва питања која су од значаја за спровођење 
избора (број и места бирачких одбора, време почетка и 
завршетка гласања, начин контроле спровођења избора,  
итд).
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3. Кандидациони зборови  у синдикалним организа-
цијама по радним целинама ће се одржати од 01.11.2012 
године до 01.12.2012 године.

4. Избори у свим синдикалним организацијама огра-
нака Електродистрибуција биће спроведени појединач-
ним кандидовањем у складу са чланом 79., 80, 81 и 82. 
Правила о раду синдикалне организације ЕД "Југоисток" 
Ниш, осим за СО "Бетоњерка" А.Д. Алексинац која  ће из-
боре спровести у складу са чл. 77 и 78. Правила о раду 
синдикалне организације ЕД "Југоисток" Ниш преко је-
динствене кандиодационе листе. 

Утврђене кандидатуре, подносиоци предлога доста-
виће Изборним комисијама најкасније до 10.12.2013 го-
дине.

Именује се Централна изборна комисија на нивоу СО 
ПД ЕД "Југоисток" Ниш у следећем саставу:

(Комисија) (Замена)

1. Иван Стојановић, Ниш 1. Славица Тодић

2. Стојковић Јасмина, Зајечар 2. Саздановић Снежана

3. Дејан Величковић, Лесковац 3.

4. Миодраг Тасић, Врање 4.  

5. Андоновић Милован, Пирот 5. Тошић Драгиша

6. Бранислав Новаковић, Прокупље 6. Ранђеловић Братислав

7. Зоран Петровић, Бетоњерка 7. Драган Вукадиновић

 Овлашћује се Изборна комисија ПД да сачини упут-
ства о раду Изборних комисија синдикалних организа-
ција огранака, упутства о раду бирачких одбора, да даје 
стручна упутства за спровођење избора, да надгледа и 
контролише спровођење избора , да предузима све по-
требне правне и друге радње, као и да тумачи Изборна 
правила и ову Одлуку.

Централна изборна комисија одлучује као другостепе-
ни орган по жалбама кандидата са изборних листи и дру-
гих учесника у изборима, а на предлог изборне комисије 
огранка. 

6. Именује се комисија на нивоу СО ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш која ће вршити надзор о регуларности спровођења 
избора по огранцима у следећем саставу:

(Комисија) (Замена)

1. Снежана Мицаковић, Ниш 1. Сања Војиновић

2. Војка Добрић, Зајечар 2. Ленка Аррсић

3. Србољуб Стошић, Лесковац 3. 

4. Братислав Јањић, Врање 4. 

5. Владимир Љубеновић, Пирот 5. Ивица Раденковић

6. Горан Младеновић, Прокупље 6. Бранко Петровић

7. Ивица Стаменковић, Бетоњерка 7. Саша Јанковић

7. Именује се изборна комисија за Синдикалну органи-
зацију огранка Електродистрибуције Ниш у следећем 
саставу:

1. Татјана Стојковић,
2. Марко Нешић,
3. Небојша Коцић,
а њихове замене:
1. Станиша Благојевић,
2. Александра Тодоровић,
3. Анита Миленковић,

Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка "Електротимок" Зајечар у следећем саставу:

1. Зоран Величковић,
2. Братислав Маринковић,
3. Љубиша Стаменковић,
а њихове замене:
1. Александар Јовановић,
2. Марјан Станишић,
3. Дејан Јовановић,

Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка ЕД Лесковац  у следећем саставу:

1. Мирољуб Никчевић,
2. Верица Јанковић,
3. Небојша Петровић,
а њихове замене
1. Гордана Андрејевић,
2. Биљана Цекић,
3. Горан Димитријевић,

Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка ЕД Врање  у следећем саставу:

1. Часлав Трајковић,
2. Властимир Здравковић,
3. Зоран Ристић,
а њихове замене
1. Мирјана Стошић,
2. Срђан Јовић,
3. Мирјана Ђорђевић,

Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка ЕД Прокупље у следећем саставу:

1. Весна Бадић,
2. Ненад Бошковић,
3. Петар Коцић,
а њихове замене
1. Влада Тимотијевић,
2. Тања Војиновић,
3. Далибор Грујић,
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Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка ЕД Пирот у следећем саставу:

1. Јован Николић,
2. Драгана Стојановић,
3. Иван Јовановић,
а њихове замене
1. Слађан Јовановић,
2. Милан Михајловић,
3. Јасмин Јукић,

Именује се изборна комисија за Синдикалну организа-
цију огранка "Бетоњерка" Алексинац у следећем саставу:

1. Славољуб Стојановић,
2. Мирјана Милић,
3. Светислав Јовић,
а њихове замене
1. Ивица Селимовић,
2. Ивица Мијалковић,
3. Драгана Здравковић,

Изборне комисије огранака одлучују у првом степену 
по жалбама кандидата са изборних листи.

Изборне комисије огранака су дужне да по спроведе-
ним изборима а најкасније у року од 24 ЧАСА од дана 
одржавања избора, Централној изборној комисији до-
ставе комплетне записнике о спроведеним изборима за 
све органе и тела на нивоу огранка и за СО ПД ЕД 
"Југоисток" Ниш. 

8.  Конститутивне седнице Одбора синдикалних орга-
низација огранака биће одржане најкасније до 22.01.2013 
године. 

Конститутивна седница скупштине Синдикалне орга-
низације ПД ЕД "Југоисток" Ниш одржаће се до 29.01.2013 
године.

На конститутивној седници скупштине одредиће се 
чланови Главног одбора Синдиката ЕПС-а у складу са од-
луком Главног одбора Синдиката ЕПС-а. 

9. Централна изборна комисија, изборне комисије огра-
нака и бирачки одбори раде у складу са правилима о из-
борима Синдикалне организације ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш и изборним правилима Синдиката радника ЕПС-а 
као и по упутству Централне изборне комисије Синдиката 
ЕПС-а.

За рад у Централној  изборној комисији, изборним ко-
мисијама синдикалних организација огранака и бирач-
ким одборима, извршиће се накнада за рад у висини коју 
ће одредити Извршни одбор Синдиката радника ЕПС-а.

Питања и одговори 

Седници су се придружили директор Дирекције за 
дистрибуцију ел.енергије Животије Јовановић, заменик 
директора Дирекције за дистрибуцију ел.енергије 
Радован Станић, директор Сектора за односе са јавно-
шћу у ЕПС-у Милан Миросављевић и  директор ПД ЕД 
"Југоисток" Ниш Драган Милентијевић.

Председник Синдиката је поставио директору 
Дирекције за дистрибуцију ел.ен. питање у вези:

- активности на раздвајању јавног снабдевача и 
оператора дистрибутивног система 

- преузимања, предаје објеката у извршењу обаве-
за из чл. 203  Закона о енергетици и испуњавања 
обавеза по чл. 72 тачка 7. Закона о енергетици и у 
вези преузимања запослених из ЈП ЕМС-а у ЈП 
ЕДС и обратно

- закона о утврђивању максималне зараде у јав-
ном сектору ( Сл. Гл. РС бр. 93/12)  и 

- подмлађивању кадрова 

По свим овим питањима директор Дирекције за дист-
рибуцију је дао детаљну информацију и сагласио се са 
свим захтевима и ставовима Синдиката ЕД "Југоисток" 
Ниш и Синдиката ЕПС-а .

Председници СО Огранка кроз дискусију су истакли 
да председнику Синдиката ПД ЕД "Југоисток" Ниш 
Драгану Крстићу треба да престане радни однос 02.11.2012 
год. због одласка у пензију, обзиром да је испунио услов, 
међутим због великих обавеза које стоје пред овим 
Синдикатом потребно је да се именованом продужи рад-
ни однос до краја јануара 2013. год. 

Ову одлуку донео је ИО Синдиката са којом су чланови 
Скупштине и остали присутни упознати. 

Директор Дирекције за дистрибуцију је нагласио да је 
пре доласка на Скупштину Синдиката директору ПД 
Милентијевићу рекао да Драгану Крстићу треба проду-
жити радни однос како би спровео предвиђене синди-
калне изборе, завршио пословну 2012. год. везано за сред-
ства синдиката са којима располаже, послове око проду-
жења Колективног уговора и многих других активности 
које очекују Синдикат до краја године а веома су битне за 
све запослене. 

По завршеној дискусији Скупштина синдиката једно-
гласно је донео следећу Одлуку: 

Скупштина СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш захтева од ди-
ректора ПД ЕД "Југоисток" Ниш да председнику 
Синдиката ПД ЕД "Југоисток" Ниш Крстић Драгану про-
дужи радни однос до краја јануара 2013. год. из следећих 
разлога: 

1. Обзиром да је Драган Крстић председник 
КООР-а Синдиката ЕД Србије и да Колективни 
Уговори који су такорећи уједначени за сва ПД ЕД 
Србије а да је он био један од главних носиоца у 
преговорима за КУ и да исти истиче 04.02.2013 
год. треба да буде и даље члан преговарачког тима 
и изврши припреме за потписивање новог текста 
КУ.  

2. Као председник КООР-а Синдиката ЕД Србије 
и председник СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш треба да 
спроведе јединствене синдикалне изборе који ће 
се одржати половином децембра 2012 год. а други 
круг јануара 2013 год. 
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3. Да као председник КООР-а Синдиката ЕД Србије и пред-
седник СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш заврши пословну 2012 
год. и поднесе извештај о раду а посебно фнанасијски из-
вештај односно завршни рачун за финанасијска средства 
за која је он одговоран и то за следеће рачуне и подрачуне:

- СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш
- КООР СО ПД ЕД Србије
- Штрајкачки фонд СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш
- Фонд солидарности ЕД Ниш
- Фонд солидарности Електротимок Зајечар
- Фонд солидарности ЕД Лесковац
- Фонд солидарности ЕД Врање
- Фонд солидарности ЕД Прокупље
- Фонд солидарности ЕД Пирот

4. Одлуку доставити директору ПД,  директору Дирекције 
за дистрибуцију ел.ен. Животију Јовановићу и председни-
ку ГО Синдиката радника ЕПС-а Милану Ђорђевићу. 

У овом делу састанка седницу су напустили директор Дирекције 
за дистрибуцију ел.енергије Животије Јовановић, заменик дирек-
тора Дирекције за дистрибуцију ел.енергије Радован Станић, ди-
ректор Дирекције за односе са јавношћу у ЕПС-у Милан 
Миросављевић, осим  директора ПД ЕД "Југоисток" Ниш Драгана 
Милентијевића.  

Подаци и подмлађивање 

Чланови Скупштине су посебно захтевали од директора ПД да 
да објашњење у вези запошљавања радника у августу када је при-
мљено 39 запослених и захтевало се да достави податке Синдикату 
у складу са закључцима из тачке 2. под  као и да се испоштује за-
хтев из тачке 2., као и да се настави са акцијом подмлађивања кад-
рова. 

Од директора се захтевало да у Комисију за израду пречишћеног 
текста Методологије за вредновање радних места и допуну исте 
учествују четири запослена које је одредила Скупштина Синдиката 
а не два како је решењем директор већ одредио као и то да именује 
у што краћем року преговарачки тим за закључивање Колективног 
уговора.  Директор је такође упознат о закључку СО Огранка ЕД 
Врање, којим запослени негодују због тога што распоређује 
Славољуба Стајковића, дипл.економисту из огранка ЕД Пирот у 
пословници огранка ЕД Врање Владичин Хан. 

По свим овим питањима ВД директор ПД дао је детаљно образ-
ложење и обећао да ће захтеви Синдиката бити испуњени, осим 
премештаја запосленог из огранка ЕД Пирот у Владичин Хан. 

Обрада Д.Трајковић
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МОДЕРНА ОПРЕМА ЗА 
ЕНЕРГЕТСКИ ЗАМАЈАЦ

модернизација каПиталних електроенергетСких објеката  
нишке електродиСтрибУције У ПУном замахУ

Три трансформаторске станице 
напонског нивоа 110 kV добиле још по један 
трансформатор. Поузданије снабдевање 
електричном енергијом за све делове града 
Ниша. Већина трансформаторских станица 
напонског нивоа 35 kV уведена у систем 
даљинског управљања и надзора. У плану 
нова трансформаторска станица напонског 
нивоа 110 kV у Дољевцу за Индустријску зону.

У градњом најсавременије електро опреме у већини 
трансформаторских станица напонских нивоа 110 
kV и 35 kV на подручју нишке Електродистрибу-

ције, на чему се интензивно радило последњих пар годи-
на, заокружује се процес модернизације капиталних 
енергетских објеката. Ово подвлачи шеф Службе за ди-
спечерске и уклопничарске послове у нишкој Електро-
дистрибуцији Дејан Вучковић и додаје да су се тиме ство-
риле могућности да се обезбеди поузданије снабдевање 
електричном енергијом свих делова града Ниша. Вучко-
вић је, такође, нагласио да се са модернизацијом електро-
енергетских објеката неће стати, али и да је до сада много 
учињено да се елиминишу уска грла у граду, као и да су 
боље напонске прилике у насељима која су до недавно 
била проблематична.

Вучковић посебно истиче електроенергетске радове на 
трансформаторској станици напонског нивоа 110/10 kV 
„Ниш 8“, која је до пре пар година функционисала као 
трансформаторска станица 35 kV. Ова трансформатор-
ска станица сада има два трансформатора, а положено је 
и девет десетoкиловолтних кабловских водова, који омо-
гућавају растерећење постојећих трансформаторских 
станица, а самим тим и боље напонске прилике, погото-
ву за југозападни део града. 

Реализација овог пројекта имала је приоритет првог 
реда у плану инвестиција ЕД Југоисток д.о.о. Ниш и од 
суштинског је значаја за коректно функционисање елек-
троенергетског система на подручју града Ниша и околи-

не. Изградњом ове ТС решавају се дугогодишњи пробле-
ми неквалитетног снабдевања купаца, проблеми непо-
узданог снабдевања и проблем преоптерећења постојећих 
капацитета у југозападном делу Ниша.

Остварује се сигурност рада електроенергетског систе-
ма, обезбеђује квалитет електричне енергије на нивоу ва-
жећих међународних стандарда чија је важна компонен-
та поузданост напајања купаца електричном енергијом. 
Ваља подсетити да су још 1992. године завршени грађе-
вински радови а да је после четири године пуштена у рад 
на напонском нивоу 35/10 kV као привремено решење. 
Најпре је пре две године завршена прва фаза и стављен у 
погон први трансформатор снаге 31,5 MVA, а сада је окон-
чана и друга фаза изградње тако да ова трансформатор-
ска станица има укупну инсталисану снагу 63 MVA. 

Још две трансформаторске станице напонског нивоа 
110 kV, према Вучковићевим речима, су ове године бога-
тије за још један трансформатор. То су трансформаторс-
ке станице “Ниш 5” и “ Ниш 10”, с тим што је трансфор-
матор за “Ниш 5” добијен од ЕМС-а, а за “Ниш 8” и “Ниш 
10” трансформатори су обезбеђени средствима ПД 
“Југоисток”. –У трансформаторској станици “Ниш 5”  за-
мењен је један део високонапонског постројења и уграђен 
је управо овај дониран трансформатор, каже Вучковић и 
додаје да са овим електромонтажним радовима подручје 
Нишке бање добија поузданије снабдевање елек-
тричном енергијом.

Заокружен процес модернизације капиталних електроенергетаских објеката,



26

У трансформаторској станици “Ниш 13”, која 
је, такође, напонског нивоа 110 kV, реконструис-
ана је комплетно релејна заштита, а у току је ње-

но увођење у систем даљинског надзора и управљања. 
Трансформаторске станице напонског нивоа 35 kV на 
подручју нишке Електродистрибуције, како Вучковић 
напомиње, нису запостављене у овом интензивном про-
цесу модернизације електроенергетских објеката. –По-
следњих неколико година уложена су капитална средства 
да би се у највећи број трансформаторских станица на-
понског нивоа 35 kV увео систем даљинског надзора и 
управљања и не стајемо док све не буду биле под овим 
системом, истиче Вучковић.

У преспективи је, према Вучковићевим речима, из-
градња нове трансформаторске станице “Ниш 15” напон-
ског нивоа 110 kV у Дољевцу са прикључним далеководи-
ма за напајање Индустријске зоне на овом подручју око-
лине Ниша. То је, такође, једна од будућих капиталних 
инвестиција. Вучковић истиче, при том, да је Диспечерски 
центар у потпуности спреман да одговори како сада-
шњим тако и будућим захтевима, који се постављају пред 
њим. Поготову је спреман, како на крају Вучковић закљу-
чује, да преузме руковођење трансформаторским стани-
цама “Ниш 1”, “Ниш 3” и “Алексинац”.       

О. Манић

Споразум за струју  
"укључује" грејање

ПредСтавници СкУПштина Станара на СаСтанкУ Са ПредСтавницима  
нишке електродиСтрибУције и тоПлане дошли до решења

И змиривање заосталих обавеза за утрошену елек-
тричну енергију, која служи за напајање пумпи 
подстаница централног грејања у стамбеним зг-

радама, биће омогућено склапањем споразума о отплати 
дуга на рате, договорено је на другом по реду састанку 
представника нишке Електродистрибуције, ЈКП Топла-
на и Управе за комуналне делатности, енергетику и са-
обраћај  са представницима Скупштина станара стамбе-
них зграда у Нишу. Склапање споразума о отплати дуга 
је једини начин, како је речено на састанку, да пумпе у 
подстаницама у стамбеним зградама које дугују за ову 
врсту заједничких трошкова, почну да раде.

Директор за пословни систем нишке Електродистри-
буције Драган Ђорић је подвукао да пословодство овог 
предузећа жели да изађе у сусрет корисницима централ-
ног грејања због специфичности проблема и омогући 
дужницима склапање споразума о отплати дуга уз по-
вољније услове од оних која, иначе, важе за купце елек-
тричне енергије. Тако ће, како је директор Ђорић иста-
као, станари стамбених зграда моћи да склопе споразум 
о отплати дуга плаћањем трећине износа заосталог 
потраживања, а остатак на рате по договору у складу са 
могућностима дужника.

Овом приликом заменик директора ЈКП Топлана 
Милан Огризовић нагласио је да је заједнички циљ да се 
обезбеди квалитетан старт грејне сезоне и нормално 
функционисање даљинског управљања централним 
грејањем, јер је то у интересу и нишке Топлане која обез-
беђује услугу грејања и корисника централног грејања. 
Управо зато, како је Огризовић истакао, ЈКП Топлана је 
иницирала оба састанка за мање од месец дана са предс-
тавницима нишке Електродистрибуције, Града и 
Скупштине станара да би се благовремено проблеми у 
наплати утрошене електричне енергије за рад подстани-
ца превазишли и обезбедио несметан почетак грејне се-
зоне.

Дуг за заједничке трошкове мора да се плати,  
али уз повољније услове
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Ради се о неоправдано високим дуговањима за 
утрошену електричну енергију за покретање 
пумпи, која је на месечном нивоу значајно нижа 

од потрошње електричне енергије у просечном домаћин-
ству. Међутим, како је подвучено на овом састанку, већи-
на станара у стамбеним зградама редовно измирује своје 
обавезе према нишкој Електродистрибуцији на име зајед-
ничких трошкова. Руководилац Сектора за трговину 
нишке Електродистрибуције Мирољуб Јовановић је овом 
приликом рекао да свега десет посто станара у стамбе-
ним зградама не измирује редовно трошкове за напајање 
пумпи у подстаницама. Подаци указују да преко 400 под-
станица у граду дугује за заједничке трошкове. Код поје-
диних дужника се износи ових дуговања крећу од сто 
хиљада динара па до милион динара, што је недопусти-
во.

Будући да су се представници Скупштина станара жа-
лили да немају начина да приморају неплатише да плаћају 
ове заједничке трошкове, Бранко Андрејевић из Управе 

за комуналне делатности, енергетику и саобраћај нагла-
сио је да Скупштине станара као правно лице имају мо-
гућност утужења таквих станара, који нередовно изми-
рују обавезе. Андрејевић је при том додао да је интерес 
Града да сви корисници имају квалитетну услугу цен-
тралног грејања и да су спремни да као медијатори по-
средују у решавању овог проблема унутар Скупштине 
станара, где не могу они сами међусобно да реше.

Представници Скупштина станара су се на састанку 
обавезали да ће у стамбеним зградама у којима има дуж-
ника за ову врсту заједничких трошкова истаћи оба-
вештење о могућностима отплате дуга путем склапања 
споразума, а представници нишке Електродистрибуције 
су обећали да ће истог дана кад склопе споразум поново 
бити успостављена испорука електричне енергије за пум-
пе у подстаницама.

О. Манић

Горан Митић, радник 
Електродистрибуције „Ниш“ у 
Пословници Дољевац, не престаје 
да ниже награде за своје изуме. 
И ове године на „Тесла Фесту“ 
освојио је вредне награде за два 
нова проналаска у области 
електроенергетике. То су 
заштита од струјног удара и 
заштита бројила од утицаја 
магнетног поља.

Нове награде за нове изуме
дољевачки теСла не ПреСтаје да ниже награде за Своје изУме
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Ч етири пута је до сада Горан Митић учествовао на 
међународном фестивалу иновација знања и 
стваралаштва  "Тесла Фест" који се сваке године 

одржава од 12. до 15. октобра у Новом Саду. Учествовао је 
и два  пута на сајму технике у Београду (изложба изума 
Еxпо- инвент) у организацији Савеза проналазача Ср-
бије и добитник је награде „Никола Тесла“.

 Прво учешће  на "Тесла Фесту" 2001. године, награђено 
је сребрном медаљом. После дуже паузе 2010. године за 
иновацију „Заштита електричних уређаја у случају пре-
кида нултог проводника“ Митић је награђен златном 
плакетом.  Следеће 2011. године учешће овом фестивалу 
за седам проналаска награђено је наградом „Гранд 
Прикс“. Ове године учешће на изложби  изума је било 
најуспешније за два проналаска : 

- „Заштита електричног бројила од утицаја магнетног 
поља“

- „Затита од струјног удара“.

Светска организација за Интелектуалну својину  (World  
intellectual property organization), чије је седиште у 
Женеви, доделила је медаљу за најбоље проналаске на 
овогодишњем Тесла Фесту.

Заштита  од  струјног  удара

Заштита од струјног удара је најважнија зашита сваког 
појединца а посебно електричара који раде у ЕПС-у јер су 
стално изложени дејству електричног поља.

Заштита од струјног удара у садашњем стању технике 
заснива се у домаћинствима уградњом Фид склопке, док 
у енергетским објектима (електричној мрежи ниског и 
високог напона као и у трафо станицама) не постоји ефи-
касна заштита која би реаговала на релативно мале струје 
а које су за људски организам опасне. Струја од неколико 
десетина милиампера која пролази кроз људски органи-
зам може бити опасна по живот, али у енергетским објек-
тима не постоји заштита која би реаговала на тако „мале“ 
вредности струја.

Уградњом пријемника електромагнетних таласа као и 
одређених елемената који дају импулс да фидова склопка 

искључи када  особа  грешком додирне оштећени кабли 
или оштећени електрични уређај тако да његово тело  бу-
де под напоном.  Да би особа била заштићена у наведеном 
случају мора код себе имати минијатурни предајник и де-
тектор електричног поља. 

Радници ЕПС-а или уопште електричари су веома чес-
то у опасности  од додира делова под напоном или кад се 
нађу сувише близу високом напону.

У трафо станици треба уградити пријемник и елементе 
који ће искључити напон ако електричар буде у опаснос-
ти од струјног удара. Радник код себе мора поседовати 
детектор електричног поља и  минијатурни предајник.

Наведена заштита је веома ефикасна тако да особа и не 
осети да је његово  тело под напоном или да се налази у 
опасној зони електричног поља а долази до искључења 
напона.

Заштита електричног бројила 
од утицаја магнетног  поља

Губици ЕПС-а због неовлашћеног коришћења електри-
чне енергије су велики. Зато је потребно да се техничким 
иновацијама које би електродистрибуција примењивала 
у великом мери смање губици  електричне енергије. 

Заштита електричног бројила од утицаја магнетног 
поља подразумева уградњу одређених елемената у скло-
пу бројила, тако да се на тај начин онемогућује коришћење 
електричне енергије у следећим случајевима:

- када се магнет налази у непосредној близини 
електричног бројила,

- када су „скинути“ напонски мостови код бројила,
- када је дошло до замене улазне и излазне фазе у 

клемарнику електричног бројила.

У наведеним случајевима мерење утрошене електри-
чне енергије неће бити тачно, зато је неопходно да се оне-
могући неовлашћено коришћење електричне енергије у 
тим случајевима.

О. Манић

Дољевачки Тесла  опет одушевио жири новим изумима
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„Алфа одред“ за борбу против 
неовлашћене потрошње

СПецијални тим за контролУ мерних меСта ед леСковац доказао Се на делУ

За прва три месеца рада, 
новоформирани тим 

открио 189 случајева крађе 
електричне енергије и тиме 
битно допринео смањивању 

укупних губитака у огранку 
и сузбијању ове појаве. 

Проценат ефикасности 
„специјалаца“ константно је 

растао током овог периода 
од 6,86 % у августу, преко 

17,04 % у септембру до 27,47 
% до 25. октобра.

О длука да се формира специјални тим који би се 
искључиво бавио потрагом за случајевима крађе 
струје, током протеклог лета, показала се као 

потпуно оправдана. За непуна три месеца постојања и 
рада, овај тим је пронашао и проследио  у даљу процеду-
ру која се предузима у овим случајевима, 189 крађа елек-
тричне енергије. Показало се да је суштина у овом послу 
и подизању његове ефикасности, у томе да се не ради ру-
тински, заједно са осталим пословима и обавезама, већ 
искључиво и посвећено само једном – проналажењу не-
овлашћене потрошње. Тако је и учињено. У овај тим су 
ушли искусни радници, одлични познаваоци система 
инсталација и прикључака, прекаљени у дугогодишњем 
рвању са потрошачима који су склони да „уштеде“ на 
енергији, али не оној коју троше, већ коју плаћају. Овај 
тим има нестандардно радно време – раде и преподне и 
поподне и увече, у договору и по распореду, обично по 
двојица (најмање) у екипи. Битно је да се оде у право вре-
ме када је могуће уловити „неовлашћену“.

Након почетног уходавања, крајем јула, већ првог це-
лог месеца рада – у августу, овај тим је показао одличне 
резултате: пронађено је 50 случајева неовлашћене потро-
шње, од 728 контрола колико је укупно извршено, што 
износи 6,86% ефикасности, знатно изнад дотадашњег 
процента у целом Огранку који се кретао углавном из-
међу 1,5% и 2,5 одсто. 

Већ у септембру, настављено је са успешним резултати-
ма: пронађене су 53 крађе од 311 извршених контрола, а 
степен ефикасности је био 17,04 одсто. У месецу октобру, 
закључно са 25. степен ефикасности је подигнут на 27,47 
одсто, тако што је од 313 контрола, пронађено 86 крађа 
електричне енергије. 

Ако би се сабрали ови резултати, добили бисмо следеће 
односе: за непуна три месеца обављене су 1352 контроле 
и утврђено да је у 189 случајева било неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије, што чини скоро целих 
14% ефикасности. 

Рад специјалног тима за контролу мерних места је у 
протеклом периоду кључно допринео смањивању губи-
така у Огранку. Тако су губици у септембру наставили 
силазну путању током овог лета и дошли на ниво од 
12,77%  што је ниже и од планираних  губитака за овај пе-
риод који износе 14,14 одсто. И кумулативни губици у то-
ку ове године имају задовољавајући тренд – износе 19,67 
%, нижи су од планираног нивоа и, у поређењу са куму-
лативима у истом периоду, најмањи су после 2007. годи-
не. 

Иза овог низа бројки и процената стоји тим у следећем 
саставу:

Александар Анђелковић, дипл.ел.инж, шеф ти-
ма, контролори: Саша Јовановић, Предраг Дисић, 

једна од екипа специјалног тима  
на терену
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Новица Стојановић, Иван Филиповић, Горан 
Станковић, Горан Игњатовић, Стојан Вучковић 
и Горан Јовановић. Двојица последњенаведених 

обављају контролу на подручју Погона Сурдулица (укљу-
чујући Црну Траву) и Пословнице Огранка Босилеград, 
док су остали задужени за све остале делове 
Електродистрибуције Лесковац. У тиму су и Игор 
Стефановић, задужен за припрему података и израду 
софтвера за контролу, Дејан Цветковић, задужен за прав-
не консултације, Оливера Раденовић – припрема подата-
ка за контролу и Предраг Марковић, припрема података 
за контролу, обављање контроле и обрада документа-
ције.  

У одређивању потрошача који ће бити циљано контро-
лисани, учествују скоро сви чланови тима, почев од шефа 
тима, радника који прегледају базу података и траже не-
логичности у потрошњи и другим параметрима, до са-
мих контролора. Њихово искуство и познавање терена, 
од непроцењиве су важности. Често се дешава да, током 
одласка на терен, на путу ка потрошачима који су одређе-
ни за контролу, екипа контролора у пролазу примети не-
ки сумњиви распоред каблова на кући. То је довољно да у 
повратку изврше контролу и таквог објекта. Добар део 
налога за контролу се формира и на основу дојава самих 
грађана и таква помоћ је такође веома драгоцена. Велика 
већина домаћинстава која уредно плаћају, не ретко и уз 
одрицања, своје рачуне за утрошену струју и комуналије, 
имају интереса да нико не буде у фактички повлашћеном 
положају тако што ће украсти део електричне енергије а 
тиме и пара од овог заједничког добра. 

Догађаја на терену има разних, као и у свим сличним 
приликама. Пракса напада на монтере није мимоишла 
ни ову екипу, тако да је до сада забележен један инцидент, 
као и један већи када је услед неисправности инсталација 
у контролисаном објекту дошло до варничења и пожара у 
којем је повређен један од контролора. Још увек главну 
препреку у контроли представља недоступност свих де-
лова објекта без дозволе власника, а најчешће се управо у 
скривеним деловима зграде налази кључ за одгонетање 
(не)исправности прикључка. Ипак, и у таквим случајеви-
ма, уколико остаје знатна сумња у неовлашћену потро-
шњу, даје се налог надлежној служби која таквом купцу 
измешта мерно место ван објекта, па се спречава даља 
крађа. Иако се такав случај не може у потпуности проце-
суирати, и забележити крађа, исход је добар по електро-
дистрибуцију: измештени мерни ормар у потпуности 
спречава даље неовлашћено коришћење, само је потреб-
но имати довољан број ових ормара. Један пример из су-
седства – електродистрибуција Добој (БиХ – РС) показује 
да ова метода даје одличне ефекте. Систематским из-
мештањем мерних места ван објекта само у индивидуал-
ним домаћинствима, тамо су постигли да губици износе 
тек нешто више од осам (8) одсто! А пре десетак година 
имали су губитке далеко изнад двадесет одсто. 

И у пракси судова поводом случајева самовлашћа, има 
позитивних помака: у скорије време донете су две безу-
словне казне за поновљена дела самовлашћа.  

Специјални тим за контролу мерних места, свакако, 
није једина организациона јединица која обавља овај од-
говоран посао. У оквиру погона и пословница, наставље-
но је са редовном контролом исправности бројила и при-
кључака. Ефикасност ових екипа такође је повећана у од-
носу на раније периоде, тако да је у августу и септембру 
откривено 3,6% крађа у односу на број извршених кон-
трола. Ако узмемо у обзир резултате специјалног тима и 
резултате из свих погона и пословница, остварени су сле-
дећи резултати у августу и септембру: 3262 контроле и 
198 пронађених случајева неовлашћене потрошње или 
6,06 % ефикасности. Тиме се и кумулативна ефикасност 
ЕД Лесковац у проналажењу крађа (број пронађених 
крађа у односу на број контрола) у овој години попела на 
2,8 са тенденцијом даљег раста. Оно што је веома битно 
истаћи, јесте да су сви ови резултати остварени уз пуно 
остварење па и пребацивање задатог броја контрола за 
Огранак, који се одређује на месечном нивоу.

До сада је у току ове године, на подручју електродист-
рибуције Лесковац откривено 436 случајева неовлашће-
ног коришћења електричне енергије. Према обрачуну за 
неовлашћену потрошњу, то је фирми однело (најмање!) 
6,6 милиона киловатсати. Укупна новчана сума за не-
овлашћену потрошњу обрачуната је на износ од 51 мили-
он динара. Из података о укупном броју утврђених крађа 
и досадашњих резултата специјалног тима произлази 
следеће: за десет месеци редовне екипе за контролу из по-
гона и пословница откриле су 247 крађа, док је специјал-
ни тим за три месеца открио 189 случајева самовлашћа. 
Исплативост овог метода рада, више је него очигледна.

Н. Станковић

један од бројних начина за нерегистровање 
целокупне потрошње
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ХЕ „ДОЊЕ ГАРЕ“ – ШЕСТА НА ВЛАСИНИ

У селу Доње Гаре, на територији Општине Црна Трава, 
крајем септембра отворена је шеста мини хидроелектрана 
на реци Власини. 

Према најавама инвеститора, компаније „Eco Energo Group”, 
ова електрана са инсталисаном снагом од 2,5 МW, годишње 
ће производити око 10 милиона киловатсати. Електрану је 
изградило београдско предузеће „Хидро Тан“ а укупна 
вредност инвестиције је четири милиона динара.

Говорећи на отварању овог објекта, министарка енергетике, 
развоја и заштите животне средине, Зорана Михајловић, 

најавила је даље кораке у поједностављењу процедуре за 
почетак градње оваквих и сличних објеката за 
искоришћавање обновљивих извора енергије. Она је 
истакла да је према садашњим прописима, инвеститорима 
изградње оваквих објеката потребно две и по године да би 
прибавили сва потребна документа. Изменама прописа које 
ће ка Влади и Скупштини иницирати Министарство 
енергетике, процедура ће се драстично упростити, тако да 
ће инвеститорима уместо 27 докумената, колико је сада 
потребно, убудуће бити потребна само три. 

Председник Општине Црна Трава, Славољуб Благојевић, 
истакао је значај хидроенергетског потенцијала водотокова 
на територији ове општине за изградњу малих 
хидроелектрана. До сада је на овом подручју изграђено 
шест мини хидроелектрана, рекао је Благојевић, са укупном 
инсталисаном снагом од 5,5 МW, док је у плану изградња 
још три мале електране. Благојевић је такође нагласио да је 
на територији Општине Црна Трава, према проценама, 
могуће изградња на још 22 локације, са укупно 
инсталисаном снагом од 17 МW и укупном производњом од 
око 70 милиона киловатсати годишње.

Н.С.

Другог дана октобра, Удружење добровољних давалаца 
крви Синдиката ЕД Лесковац, спровело је редовну „јесењу“ 
акцију добровољног давања крви. Уз асистенцију лекара и 
особља Службе за трансфузију крви Лесковачке болнице, 
акција је одржана у новоотвореној сали Спортског 
удружења синдиката, у просторијама Погона Лесковац.

И овога пута одзив је био веома добар, тако да је крв дало 
35-оро радника ЕД Лесковац, укључујући раднике који нису 
у сталном радном односу. Оно што је такође веома 
значајно, јесте да су се пријавила укупно 44 запослена, али 
да деветоро, након прегледа а по препоруци лекара, нису 
дали крв. То само говори о доброј вољи и намери већег 
броја људи да допринесе овој значајној хуманитарној 
активности. Као и у ранијим приликама, Синдикат ЕД 
Лесковац и Удружење давалаца крви, организовали су 
након акције дружење за све учеснике.

100. ПУТ ДОбРОВОљНИ ДАВАЛАЦ КРВИ

Међу учесницима октобарске акције добровољног давања 
крви, овога пута издвајамо једног. Небојша Стојковић, 
водећи електромонтер за одржавање ЕЕО Пословнице 
Грделица (Погон Лесковац) дао је крв стоти пут. Много 
разлога да се упуте искрене честитке за овакву истрајност 
и ода захвалност у име свих којима је ова крв помогла.

Небојша Стојковић, као и сви други вишеструки даваоци 
крви, не жели да нашироко описује значај овог хуманог 
чина, већ једноставно каже да је у питању „хумани гест који 
се не може заменити неким другим, када је потребан“. 
Понекад, када хода улицом, пита се „нису ли мушкарац или 
жена које види, примили крв коју је он годинама давао“. 

Крв је први пут дао са тек навршеним пунолетством, па 
онда током служења војске два пута, а од тада … прошле су 

скоро пуне три деценије а Небојша је редовно наставио да 
даје крв свима којима је потребна. Ако се подели колико 
пута је добровољно дао крв са стажом у овој активности, 
произлази да је у просеку три пута годишње давао крв. А 
некада и чешће. За познате људе, у случајевима болести, 
операција или другим невољама, када се то изискује – за 
пријатеље, родбину – своју или својих колега и колегиница 
с посла. 

Небојша Стојковић је рођен 1963. године у селу Загужане. У 
Електродистрибуцији Лесковац ради од 1981. године, 
најпре на пословима изградње електроенергетских 
објеката, затим као пословођа у градској екипи Лесковца а 
затим у Пословници Грделица, где је и сада распоређен. 
Године 1986. добио је општинску Првомајску награду рада.

Ожењен је, има два сина.

Шта друго рећи, него још једно велико хвала, пуно здравља 
и успеха на послу и у приватном и породичном животу.

Н.С. 

ДРУГА ОВОГОДИШЊА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
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Вандали због бакра харају 
тимочком крајином 

ЕлЕктроЕнЕргЕтски објЕкти на подручју „ЕлЕктротимока“ опЕт на мЕти напада
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Наставља се серија 
обијања трафо 

станица на подручју 
„Електротимока“. Само 
за месец дана похарано 

осам трафо станица 
на подручју Соко бање, 

Бољевца, Бора и Неготина 
и однети бакарни 

делови. Материјална 
штета прелази четири 

и по милиона динара, а 
починиоци непознати.

У току септембра и октобра на подручју огранка 
„Електротимок“ ове године почињено је осам 
обијања електроенергетских објеката и демонти-

рања електро опреме ради крађе бакра. И овога пута у 
свим случајевима починиоци поменутих кривичних де-
ла нису познати. Сви случајеви обијања електроенергет-
ских објеката су пријављени полицијским органима и 
правовремено процесуирани. Међутим, од починилаца 
ни трага. Очигледно је да се ради о организованој групи 
професионалаца, која тачно зна шта ради. Само ове годи-
не укупна штета због вандализма над електроенергет-
ским објектима на подручју „Електротимока“ износи 
преко четири и по милиона динара.

-Највеће штете нанете су двема трафо станицама на-
понског нивоа 10/04 kV снаге 50 kVA у околини Сокобање, 
каже директор за техничке послове огранка „Електро-
тимок“ Драган Рапаић. Прво обијање десило се 11. сеп-
тембра ове године где је похарана трафо станица 
„Николинац 2“, када је нестао трансформатор а при том 
обијен нисконапонски орман  и оштећени каблови за по-
везивање. Иста судбина задесила је трафо станицу на 
пружничком путу у околини Сокобање „Озинг“ само се-
дам дана касније. Украден трафо, оштећен нисконапон-
ски ормарић и покидани каблови за повезивање. Само у 
та два случаја крађе начињена је штета огранку 
„Електротимока“ у вредности близу два  милиона дина-
ра.

Више случајева крађе забележено је и на подручју 
Пословнице „Бољевац“. Почетком септембра у трафо ста-
ници „Касарна“ оборен је трансформатор и демонтирани 

бакарни делови. Износ штете готово пола милиона дина-
ра. Трансформаторске станице на подручју Бољевца су 
још потом у три наврата биле мета вандала. Насеља 
Подгорац, Сумраковац и Валакоње су принудно остала 
без напајања електричном енергијом, јер је у трафо ста-
ницама „Триангла 3“, „ХЕ Сумраковац“ и „Мирић 
Арнаута“ оборен трансформатор и однети делови који су 
израђени од бакра. И у овим случајевима крађа штета 
није мања од пола милиона динара.

Последње седмице септембра организована група де-
ловала је и на подручју Погона „Бор“, те је тако 25. сеп-
тембра нападнута трафо станица на месту Пуниђилов 
поток. Оборен је трафо са стубне трафо станице, потом 
разбијен, а сви бакарни делови су покрадени. Исти случај 
задесио је и Неготинчане. Почетком октобра на подручју 
Погона „Неготин“ страдала је трафо станица „Пла-
ветница“ у викенд насељу Брестовац. Демолиран је трафо 
и све што је од бакра је нестало.

Подсећања ради, конзум "Електротимока" је био на ме-
ти вандала и прошле године, готово у истом периоду. У 
потпуности је уништено неколико стубних трафо стани-
ца у приградским насељима, а са једне је чак однет транс-
форматор који је тежак више од тоне. Ваља напоменути 
да се материјална штета  не може само изразити у сред-
ствима која се морају издвојити да би се похаране трафо 
станице поново вратиле у функцију, већ и у средствима 
која су изгубљена због одређеног временског прекида у 
напајању електричном енергијом док се није санирала 
нанета штета.

О. Манић

Периферне стубне трафо станице и даље на мети пљачкаша бакра
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Боља наплата са новим 
извршитељима

Позитивна иСкУСтва огранка „врање“ Са извршитељима ван СУда

Дужници показали већу ажурност у 
измиривању заосталих обавеза према 
Електродистрибуцији Врање од кад су 
за извршење наплате дуга овлашћени 
именовани извршитељи. Огранак 
„Врање“ задовољан првим искуствима 
оваквог начина извршења наплате 
заосталих дуговања. Рад именованих 
извршитеља под надзором надлежног 
министарства.

З акон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС 
31/2011) ступио је на снагу 17. маја 2011. године. 
Примена овог закона почела је 17. септембра 2011. 

године, осим одредаба које се односе на извршитеље и 
које су у примени почев од 17. маја 2012. године. Управо о 
тим одредбама и њиховој примени у огранку „Врање“ 
разговарали смо са директором за пословни систем Сун-
чицом Стојменовић.

-Законом о извршењу и обезбеђењу прописано је спро-
вођење посебног поступка за намирење потраживања по 
основу комуналних и сличних услуга (чл. 251 - 256), каже 
Стојменовићева. -Мада ни овим, нити Законом о кому-
налним делатностима није прецизирано да ли се испору-
чена електрична енергија треба  сматрати комуналном 
делатношћу, на Саветовању судија Привредних судова 
одржаном у септембру 2012. године изнет је следећи став 
- "сличне услуге комуналним услугама, биле би оне које 
се у складу са Законом о комуналним делатностима, оба-
вљају у општем интересу, односно, у интересу шире 
друштвене заједнице, а која се најчешће поклапа са тери-
торијом локалне самоуправе" (град, општина). У том сми-
слу, услуге испоруке електричне енергије, јавног превоза, 
те телефонске услуге, спадају у комуналне услуге, од-
носно услуге сличне комуналним услугама, подвлачи 
Стојменовићева. 

Овакав став већ су и раније заузели поједини судови 
опште надлежности, те је Основни суд у Врању 26. јуна 
2012. године Огранку Врање, али и другим јавним преду-
зећима која се баве комуналним и сличним делатности-

ма, доставио Обавештење о именовању извршитеља за 
територију Основног суда у Врању, као и о обавези да 
убудуће предлоге за дозволу извршења на основу веродо-
стојне исправе предају  извршитељима.

-У складу са овим, сви предлози за дозволу извршења 
које је Огранак Врање предао Основном суду Врање по-
сле 17. маја 2012. године, суд је Закључком од 02. јула 2012. 
године уступио извршитељима Станку Филиповићу и 
Жикици Трајковићу, односно јединим извршитељима 
именованим за територију Основног суда Врање, kaже 
Стојменовићева и додаје да је тако и Огранак Врање већ 
од јула месеца почео сарадњу са именованим изврши-
тељима.

Међутим, већ на самом почетку један од именованих 
извшитеља није показао спремност за сарадњу, а при том 
је и сама странка у неколико судских поступака управо 
због дуговања за утрошену електричну енергију. У посту-
пању по предметима који су му уступљени од стране 
Основног суда у Врању, поступио је супротно и закон-
ским одредбама, и дотадашњој судској пракси, као и 
поступању другог извршитеља, па је Огранак Врање 
поступио на једини могући начин: изјавио приговор на 
донете закључке.

-Сарадња је настављена са другим извршитељем и 
закључно са крајем септембра извршитељу је уступљено 
1.072 предлога за дозволу извршења за купце из катего-
рије "домаћинства", а вредност потраживања је 
55.549.143 динара, објашњава Сунчица Стојме-
новић. Донето је 777 закључака о дозволи извр-
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шења (преостали предлози поднети су у прет-
ходном и текућем  месецу, тако да се очекује до-
ношење закључака и за те предлоге).

Извршни дужници су изјављивањем приговора на до-
нети закључак, према њеним речима, оспорили укуно 38 
предлога, па ће о потраживањима по истима одлучивати 
суд у парничном поступку. Када је реч о купцима - прав-
ним лицима, поднета су 23 предлога за дозволу извр-
шења, у вредности 159.569.039 динара. Извршитељ је до-
нео закључке о дозволи извршења по свим поднетим 
предлозима, а извршни дужници изјавили су приговоре 
на осам закључака, те ће о висини њихових дуговања од-
лучивати суд у парничном поступку.

-Приметно је да су утужени купци знатно ажурнији у 
измиривању својих обавеза, па су купци - физичка лица 
закључно са крајем септембра измирили обавезе у изно-
су од 3.799.481 динара, истиче Стојменовић. -Међутим, 
пун ефекат покренутих поступака се тек очекује у наред-
ном периоду, пре свега због чињенице да је и самом извр-
шитељу било потребно време за организацију посла и ан-
гажовање помоћника, појашњава она. Законом је пред-
виђено именовање заменика извршитеља кога, такође, 
именује министар, као и помоћника извршитеља. Реч је о 
трећим лицима која у име и за рачун извршитеља спро-
воде поједине радње извршења и обезбеђења, што значи 
лица која ће између осталог, обављати попис, пленидбу и 
продају покретних ствари извршних дужника у случаје-
вима када се обавезе не измире у остављеним роковима. 

-Будући да је Врање мала средина, у којој се вести брзо 
шире, очекивали смо да ће се вест да извршитељ заиста 
пописује, плени и продаје покретне ствари дужника про-
ширити веома брзо, те да ће и само измиривање обавеза 
бити у знатно већем обиму него док су те послове оба-
вљали судски извршни радници, подвлачи Стојменовић.

Да  извршитељи своје послове - јавна овалашћења по-
верена им законом - морају обављати професионално,  
побринуо се сам законодавац предвидевши, пре свега, да 
извршитеље именује министар, да су извршитељи у оба-
вези да пре ступања на дужност полажу заклетву, да су у 
обавези да похађају редовну стручну обуку. Такође, вео-
ма је важно и то да надзор над законитошћу рада извр-
шитеља обавља Министарство и то по службеној дуж-
ности и на предлог председника Суда за чије подручје је 
извршитељ именован, председника Коморе извршитеља 
и по иницијативи странака и учесника у поступку, при 
чему овлашћено лице Министарства може наложити ме-
ре за отклањање недостатака у раду извршитеља и рок за 
поступање по мерама, те поднети предлог за покретање 
дисциплинског поступка. У обавези је да Министарству 
и Комори подноси једном годишње извештај о посло-
вању. 

О. Манић

Именовани извршитељи под надзором

Законом су прописане и дисциплинске повреде које може учинити извршитељ, поступак за 
утврђивање дисциплинске одговорности, као и санкције - мере које се могу изрећи за учињене 
повреде обавља под надзором, које иду од опомене и новчане казне па до привремене или 
трајне забране обављања делатности извршитеља.

Међутим, да ће извршитељи савесно и одговорно обављати послове за које су именовани, 
можда представља одредба којом је прописано да је извршитељ својом целокупном имовином 
одоговран за штету коју током поступка извршења настане његовом кривицом.

За свој рад извшитељ има право на накнаду трошкова - према тарифи коју је прописало 
Министарство, као и право на награду за успешно спроведено извршење - висину такође 
одређује Министарство. Ово, наравно, треба да представља додатну стимулацију  
извршитељима да поверене послове обављају брзо и ефикасно. 

Имајући све напред наведено у виду, наша су очекивања да ћемо своја ненаплаћена 
потраживања уз помоћ извшитеља успети да наплатимо у кратком временском року, али и да 
ће ангажовање извршитеља деловати превентивно на  купце електричне енергије те да ће они 
своје обавезе убудуће редовно измиривати.
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Пожари гутали  
далеководе и стубове

ватрена Стихија током авгУСта Угрозила електроенергетСке  
објекте на ПодрУчјУ електродиСтрибУције „врање“

Због пожара почетком августа у атару 
села Буштрање у општини Прешево 
изгорео десеткиловолтни далековод са 
стубовима. Купци били без електричне 
енергије десет дана, док се није угасио 
пожар и поставио нови део поменутог 
далековода. Материјална штета око 
милион и по динара.

Т ропске темепературе које су током августа захва-
тиле целу Србију условиле су појаву великих шум-
ских пожара, које је тешко било зауставити. Међу-

тим, на путу ватрене стихије нису се нашли само стоти-
не хектара драгоцених шума, већ и далеководи који су 
због специфичности терена брдско планинског подручја 
били постављени углавном на дрвеним стубовима. 
Озбиљна битка са шумским пожарима вођена је и на 
подручју које покрива Електродистрибуција „ Врање“, 
где је било и тежих оштећења далековода.

Шеф Службе за диспечерске послове у Електродистри-
буцији „Врање“, Влада Вељковић посебно истиче пожар 
који је избио 7. августа у атару села Буштрање општине 
Прешево. –Због пожара у атару поменутог села дошло је 
до прекида у напајању купаца електричне енергије са де-
сеткиловолтног далековода Жујинска рампа и то огра-
нак далековода Буштрање-Љаник-Свињиште, каже Ве-
љковић. Прекид у напајању електричном енергијом тра-
јао је десет дана. – Овај део далековода је на дрвеним сту-
бовима, тако да је све потпуно изгорело, истиче Вељковић. 
Процењује се да је штета коју је ватрена стихија изазвала 
око милион и по динара, а санацију овог далековода фи-
нансирала је врањска Електродистрибуција.  

Пожар је угашен тек после четири дана, те се могло 
приступити санацији оштећеног далековода. Вељковић 
објашњава да су морали поново да поставе дрве-
не стубове, јер је терен на којем се налазе веома 
неприступачан. -Након гашења ватре приступи-

Ватрена стихија "гутала" стубове
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ПОЧЕЛА  
ИЗГРАДЊА  
ТРАФО 
СТАНИЦЕ  
"ВРАЊЕ 4"

П осле вишегодишњих припрема, крајем 
октобра ове године почела је изградња 
трафо-станице "Врање 4" у Доњем 

Требишњу код Врања. Почетку радова 
присуствовао је шеф Делегације Европске Уније 
у Србији Венсан Дежер, вршилац дужности 
генералног директора ЈП "Електромрежа Србије" 
Никола Петровић и градоначелник Врања Зоран 
Антић.

Европска унија обезбедила је 15,5 милиона 
евра за градњу ове трафо-станице. Градња ће 
коштати 19 милиона евра, а јавно предузеће 
"Електромрежа Србије" осигурало је преосталих 
3,5 милиона евра. Овај велики 
електроенергетски објекат тревало би да се 
пусти у погон 2014. године.

Трафо-станицом "Врање 4" дугорочно се 
решава квалитетно и поуздано снабдевање 
електричном енергијом не само врањске регије, 
већ и читаве југоисточне Србије. Уједно се 
смањују губици на електромрежи на овом 
подручју. Кључни енергетски објекат за југ 
земље задовољиће највише међународне 
технолошке стандарде, али исто тако и важеће 
урбанистичке и еколошке прописе.

С. Манчић

ли смо анализи штете и изради новог огранка 
овог далековода, због конфигурације терена би-
ло је потребно неколико дана да се стубови до-

преме до места постављања, да се укопају, а што је посеб-
но тешко, па тек онда да се поставе изолатори и разведу 
проводници, наглашава Вељковић. Постављено је укуп-
но 12 нових стубова у дужини од километар и по.

Током августа, према Вељковићевим речима, било је 
још случајева избијања пожара, али ватра није нанела 
озбиљнију штету далеководима на конзуму врањске 
Електродистрибуције. У атару села Горње Жапско на те-
риторији општине Врање 29. августа изгорела су три сту-
ба. Хитном интервенцијом ватрогасаца спашен је тада 
десет киловолтни далековод Барелић и тако није дошло 
до прекида напајања на потезу Отуља-Русце.

-Забележили смо и неколико прекида у напајању у 
општинама Бујановац и Прешево, али није било веће ма-
теријалне штете, каже Вељковић. Примера ради, од 8. до 
10. августа због пожара је био у прекиду десетокиловолт-
ни далековод Осларе у атару села Кончуљ. Ту је и гранич-
ни прелаз за Гњилане. Ваља истаћи да је овде екипа за 
одржавање Пословнице „Бујановац“ показала изузетну 
храброст, јер далековод пролази кроз минско поље. Том 
приликом су замењена два стуба. Иначе, како Вељковић 
подвлачи, све те мање штете које су настале на подручју 
Бујановца су брзо саниране.

О. Манић
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Бољи напон за „Марковиће“

Нова трафо станица за  
нову спортску халу

реконСтрУкција ниСконаПонСке мреже У наСељУ марковиће

Р адници Погона „Куршумлија“ огранка „Прокупље“ су 
током лета урадили реконструкцију нисконапонске 
мреже у насељу Марковиће у Куршумлији. Шеф Служ-

бе за техничке послове овог погона Дејан Милановић подвла-
чи да су тиме житељи овог насеља добили боље напонске при-
лике. Милановић наводи да је у те сврхе урађен још један из-
вод у трансформаторској станици напонског нивоа 10/04 kV 
„Марковиће 3“. 

Тако су преузели одређени број купаца електричне енергије 
са друге трансформаторске станице и створили техничке мо-
гућности за нове прикључке. Тиме је у великој мери расте-
рећена трансформаторска станица „Марковиће 1“ и обезбеђе-
но боље напајање електричном енергијом житеља на том под-
ручју где се налазе обе поменуте трансформаторске станице.

О. Манић

НОВОСТИ У КУРШУМЛИЈИ

Нова Спортска хала у 
Куршумлији имаће и адекватно 
напајање електричном 
енергијом. Погон "Куршумлија" 
приводи крају изградњу нове 
трансформаторске станице 
напонског нивоа 10/04 kV у граду, 
која ће управо бити намењена 
за потребе ове Спортске хале. 
Шеф Службе за техничке послове 
погона Дејан Милановић подвлачи 
да је нова трансформаторска 
станица заједничка инвестиција 
општине Куршумлије и овог 
погона Електродистрибуције 
"Прокупље", која је вредна 
четири милиона динара.

Реконструкција мреже и нови извод за 
растерећење  трафо станице "Марковиће 1"
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С портска хала је изграђена још пре четири године и 
до сада се напајала електричном енергијом из дру-
ге трансформаторске станице као привремено ре-

шење, каже Дејан Милановић. До краја ове године пла-
нира се завршетак грађевинских и монтажних радова, 
истиче он. Овом трансформаторском станицом обезбе-
диће се не само поуздано напајање новог спортског обје-
ката, већ и будућег Дома културе, који је, такође, у из-
градњи, али и оближњег насеља.

Ова трансформаторска станица, према Милановићевим 
речима, гради се као МБТС-Д са два трафоа снаге 630 
kVA. 

-По завршетку грађевинских радова и монтирања елек-
тро опреме пустиће се у функцију само један трансфор-
матор, који задовољава тренутне потребе нове Спортске 
хале, каже Милановић. Међутим, како Милановић исти-
че, чим се повећа број купаца електричне енергије на овој 
локацији а самим тим и потребе за квалитетном испору-
ком електричне енергије, укључиће се и други трансфор-
матор.

Милановић наглашава да ће се за ову трансформаторс-
ку станицу урадити и одговарајући расплет нисконапон-
ске мреже за задовољење енергетских  потреба садашњих 
и будућих купаца електричне енергије. Ваља подвући да 
је и то у плану инвестиција за ову годину.

О. Манић

УКРШТАЊЕ МРЕЖЕ ЗА БАЋОГЛАВУ
Радници Погона "Куршумлија" извели су током лета укрштање мреже у насељу Баћоглава у Куршумлији, како 
би житељи тог насеља добили безбедније напајање електричном енергијом. Наиме, урађено је укрштање 35 
kV далековода са нисконапонском мрежом, која је обезбеђивала напајање тог насеља. Шеф Службе за 
техничке послове Погона "Куршумлија" Дејан Милановић каже да су у сарадњи са Одељењем 35 kV из 
Прокупља нашли решење да се испоштују законски прописи и да се омогући безбедно напајање, упркос томе 
што се преклапају.

Житељи овог насеља дали су сагласност да се измести стуб и урађена је SKS 4x 50 mm ради боље 
безбедности.

  О. Манић 

Поуздано напајање за нову спортску халу
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Донација епс-а  
вртићу "сунце" у 
куршумлији
На иницијативу председника Управног одбора ЈП ЕПС, др Аце Марковића, ово 
предузеће донирало је 3,5 милиона динара дечјем вртићу "Сунце" у Куршумлији за 
потребе проширења радних капацитета. Наиме, по речима Миомира Луковића, 
директора вртића, донација је намењена проширењу радних простора установе и 
набавку новог инвентара за унапређење васпитно-образовног рада са децом 
предшколског узраста.

- У вртићу "Чаролија" саграђеном 2008. године недостаје још једна радна јединица за 
потребе припремне наставе предшколаца. Међутим, да бисмо проширили и опремили 
такву просторију недостаје нам још око 2,5 милиона динара због чега се надамо помоћи 
и других институција и установа, истиче директор Луковић.

С.Манчић

Поуздано напајање за нову спортску халу
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