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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Влада утврдила смернице,  
следи програм

Седница УО еПС-а

Чланови Управног одбора ЈП "Електропривреда Ср-
бије" на седници која је одржана 21. децембра ове годи-
не, упознали су се са Закључком Владе Србије од 16. но-
вембра којим се одређују полазне основе за реорганиза-
цију ЈП ЕПС. Седници којом је председавао др Аца Мар-
ковић, председник УО, присуствовала је и мр Мирјана 
Филиповић, помоћник министра енергетике, развоја и 
животне средине.

Како је објаснио Александар Обрадовић, в.д. генералног 
директора ЕПС-а, држава је, као власник ЕПС-а, односно 
Влада Србије, утврдила смер којим компанија треба да се 
креће у наредним годинама.

То су смернице и није програм реорганизације, као што 
се већ спекулише у јавности. Програм тек треба да буде 
донет и он ће бити урађен уз организацију стручних са-
вета, радних група и уз помоћ консултаната. То ће бити 
транспарентан процес пословодства са намером да ЕПС 
изведе на путу реорганизације, рекао је Обрадовић. - Све 
информације о смањењу броја запослених и одузимању де-
латности нису тачне. Влада Србије је закључком утвр-
дила да ЕПС треба да крене у корпоративизацију, да пређе 
у акционарско друштво и да се поштују одредбе Закона о 
енергетици и Споразум о чланству у Енергетској заједни-
ци Југоисточне Европе, према којима од 1. јануара 2013. 

године почиње либерализација тржишта електричне 
енергије у Србији. Закључком је утврђено да се формира 
један јавни снабдевач и један оператор дистрибутивног 
система, а они ће се бавити делатношћу од општег ин-
тереса. Све остало у оквиру ЕПС-а постаје тржишна де-
латност, што треба да омогући боље финансијске резул-
тате.

Чланови УО усвојили су и информацију о извршењу елек-
троенергетског биланса за новембар, процену за децем-
бар, као и сагледавање за јануар, а разговарано је и о стању 
производних и дистрибутивних капацитета. На седни-
ци су за директоре имановани досадашњи вршиоци дуж-
ности директора у привредним друштвима РБ "Колуба-
ра", "ЕДБ", "Електровојводина", "Електросрбија", "Југоис-
ток", као и у ЈП "Површински копови Косово" и "Електро-
космет". Чланови УО изабрали су и директоре огранака у 
ПД ЕД и то Илију Маравића, за директора огранка ЕД 
Суботица, Звонимира Милановића, за директора огран-
ка ЕД Нови Пазар и Драгана Марина за директора огран-
ка ЕД Рума. УО ЕПС-а је одлучио да Владимир Доганџић, 
директор огранка ЕД Ужице и Зоран Николић, директор 
огранка ЕД Ваљево наставе да воде ове огранке у складу са 
ранијом одлуком о именовању.

(преузето из е-инфа)
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Припреме за  
либерализацију тршишта

Проф. др Игор НоваковИћ, дИректор ед "ЈугоИсток" д.о.о. НИш
ед
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Дошли сте на позицију вршиоца дужности дире-• 
ктора Привредног друштва "Југоисток" Ниш баш у тре-
нутку кад се обављају велике припреме за реструктуи-
рање ЕПС-а и либерализацију тржишта електричне 
енергије. Колико је то за Вас изазов да одговорите свим 
захтевима реструктуирања, али и брига да се све уради 
како треба да би се спремно појавили на тржишту ?

У новом Закону о енергетици, који је 2011. године усво-
јила Скупштина Србије, назначен је почетак либерализа-
ције тржишта електричне енергије већ од 2013. године, а 
потпуно отварање тржишта од 2015. године што је Репу-
блика Србија преузела као обавезу потписивањем Угово-
ра о стварању јединственог тржишта енергетске заједни-
це југоисточне Европе. Тада ће, осим великих, такозва-
них квалификованих купаца, и мали потрошачи, дома-
ћинства, имати право да купују струју од различитих 

снабдевача на тржишту. Због отварања тржишта елек-
тричне енергије, јавно предузеће "Електропривреда Ср-
бије", које послује као матично предузеће са 12 зависних 
привредних друштава од којих шест за производњу елек-
тричне енергије из угља, пет за дистрибуцију електричне 
енергије и једно за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора, од једне компаније у монополском 
положају, кроз трансформацију, очекује се да постане 
предузеће које ће равноправно учествовати на тржишту 
и у томе парирати конкуренцији највећих електроенер-
гетских компанија других земаља. У либерализацији тр-
жишта електричне енергије не треба заборавити и улогу 
овлашћене Агенције за енергетику, која ће као независно 
тело објективно регулисати тржиште и процењивати до 
ког нивоа треба да се крећу цене енергената. У де-
лу делатности електричне енергије створени су 
сви услови за либерализацију тржишта усваја-
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њем мрежних правила за пренос и дистрибуцију елек-
тричне енергије као и за доношење методологије и тари-
фних система за те делатности. Методологије и тарифни 
системи донети су и за остале делатности као што су при-
родни гас и транспорт нафте. 

Пословно друштво „Југоисток“, са својих  шест ограна-
ка (Ниш, Врање, Лесковац, Прокупље, Зајечар и Пирот) и 
седиштем у Нишу обухвата територију од 22 029 km2, 
„покрива“ 41 општину, 1723 насељена места, седам окру-
га и електричном енергијом снабдева 586 600 купаца. За 
предстојећу „утакмицу“ на тржишту, у нашем пословном 
амбијенту, који је део великог система ЕПС-a морамо да 
спроведемо комплетан програм реструктурирања, а то 
значи смањење трошкова, рацинално пословање, ефика-
сност и брзину рада, увођење нових вештина, стручне ка-
дрове и нови маркетиншки приступ. У томе је изазов но-
вог менаџмента привредног друштва „Југоисток“ Ниш.

Користићемо све расположиве канале комуникације, 
обезбедићемо додатну информисаност и едукацију, како 
купаца електричне енергије, тако и најшире популације у 
области унапређења енергетске ефикасности и у приме-
ни рационалног енергетског менаџмента на микро нивоу 
од домаћинстава до индустријских потрошача и великих 
друштвених система. 

При том је изузетно важна подршка локалних медија, 
подршка медијског јавног сервиса, сарадња са организа-
цијама цивилног друштва и покретање друштвених ак-
ција са којима се у директној комуникацији може поме-
рити ниво енергетске културе на нашем простору.

Који је Ваш главни циљ који сте себи поставили • 
кад сте прихватили да станете на чело привредног дру-
штва које територијално покрива углавном девастира-
на подручја Србије?

У политици морате да се борите да покажете да сте део 
решења проблема који окупирају друштво. Ја сам особа 
која преузима одговорност и воли да побеђује. Знам да су 
изазови најбоља школа, да резултати највише зависе од 
мене самог, трудим се и доста времена посвећујем послу, 
решавам изазове један по један, држим реч и испуњавам 
обећања. И најважније, увек кажем себи да могу и боље. 
Главни мој циљ је да Привредно друштво бележи много 
боље резултате него што је то било у претходном пери-
оду. Да преузмем одговорност испред партије чији сам 
председник у нишавском округу а да не делегирам неког 
анонимца иза кога ћемо, као партија, да се кријемо ако 
буде неуспеха. Ми смо обећали да ћемо бити јасни, чврс-
ти и одлучни. Тако и поступамо. Неки су остали губит-
ници јер су мислили да су жртве пред изазовима савре-
меног друштва.

Осведочили сте се као успешан председник једне • 
од највећих општина у Нишу. Колико вођење општине 
Палилула и рад на уравнотежењу њеног привредног 
развоја и за бољи живот њених житеља има сличности 
са вођењем једне електродистрибутивне компаније ко-
ја снабдева око 600 000 купаца на економски осирома-
шеном подручју, а колико се разликује?

Локалне заједнице се баве локалним економским раз-
војем користећи различите приступе и методологије. То 
није само концепт, већ и процес. Ми смо у општини били 
свесни потенцијала са којим располажемо. Били смо тим, 
нисмо мешали политику у рад Управе градске општине. 
Управа је радила одлично, али без доброг материјалног 
стања сваког појединца, сваке породице, не можемо го-
ворити о развијеној општини. Зато је наш стални зада-
так, у оквиру надлежности, био како побољшати квали-
тет живота грађана Палилуле. У томе смо по својим за-
хтевима, визијом и усвојеним  стратегијама развоја пре-
дњачили у Србији. 

Реализовани су бројни пројекти, позитивно смо посло-
вали, остварио се сан о инвестицијама у индустријској 
зони, подстакли смо развој малих и средњих предузећа, 
убрзали запошљавање, регионалну сарадњу. Деловали 
смо енергично, по европском моделу који јединицу лока-
лне самоуправе не одређује само као административни 
сервис локалне заједнице, него као и партнера који акти-
вно учествује у разрешавању свих проблема наших грађа-
на.

Тако ће и "Југоисток" бити, не само административни 
сервис, већ партнер свих купаца електричне енергије. 
Поуздано и сигурно снабдевање електричном енергијом 
један је од основних предуслова привредног развоја. Мој 
циљ је да ми будемо мотор привредног развоја југоисточ-
не Србије.

На основу расположивих анализа и тренутног стања, 
енергетски сектор Републике Србије карактеришу број-
ни проблеми који могу бити ограничавајући чиниоци 
нашег пословања. Издвајам висок ниво енергетске увоз-
не зависности са тенденцијом даљег раста. Основни енер-
гетски индикатори не само да превазилазе стандарде 
Европске Уније него су лошији од већине земаља у регио-
ну. Привлачење инвестиција у изградњи нових и модер-
низацију постојећих електроенергетских капацитета, 
унапређење шире примене обновљивих извора енергије 
и енергетске ефикасности у свим секторима производње 
и потрошње енергије, део је стратегије која наговештава 
нови пословни амбијент. Најављене инвестиције у вред-
ности од девет милијарди еура и четири милијарде еура у 
гасном сектору Србије, заинтересованост Европске ин-
вестиционe банкe за пројекте инфраструктуре, пољопри-
вреде и енергетике охрабрују.

Наведени приоритети по оцени стручњака могу се ост-
варити уклањањем ценовних диспаритета међу енерген-
тима и увођење компоненте заштите социјално угроже-
них потрошача енергије, спровођење реорганизације и 
корпоратизације енергетских субјеката, усвајање Закона 
о рационалној употреби енергије, уклањање админист-
ративних препрека и доношење подстицаја на системс-
ком нивоу за стимулисање инвестиција у енергетске про-
јекте а посебно у оне који се базирају на обновљивим из-
ворима енергије. Без модернизације и увођења даљин-
ског управљања нарочито у делу очитавања, кон-
троле и искључења са мреже то ће бити веома те-
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шко, али се зарад редовних 
платиша који ипак чине ве-
ћину купаца електричне ене-
ргије, морају стриктно при-
мењивати све мере како би 
проблем заосталих дуговања 
био дефинитивно решен. При 
том, дуговања локалних са-
моуправа, државних преду-
зећа и предузећа у реструкту-
ирању у овом тренутку мора-
ју се сагледавати на вишем 
нивоу, јер наша привредна 
друштва не располажу инст-
рументима довољно ефикас-
ним за трајно решавање про-
блема у овој области. Зато 
нам је потребна помоћ како 
би се и ова дуговања контро-
лисала и санирала у граница-
ма расположивих могућно-
сти. 

Напори уложени у по-• 
зитивно пословање овакве 
компаније неминовно мора-
ју да иду у два смера. Неопхо-
дно је обезбедити стабилан 
електроенергетски  систем и квалитетну испоруку еле-
ктричне енергије, а са друге стране мора се обезбедити 
и добра наплата те исте испоручене енергије. Којим 
стратешким пројектима се могу задовољити обе стра-
не исте потребе за електричном енергијом, јер је запра-
во све узрочно-последично повезано, добар систем даје 
добру наплату, а добра наплата гарантује добар сис-
тем?

Инвестиције у електроенергетске објекте и инфрастук-
туру, које привредно друштво „Југоисток“ остварује чине  
основу за ефикасно функционисање привреде овог дела 
Србије. Оне су  уједно и гаранција квалитета и стабилно-
сти у снабдевању електричном енергијом подручја, које  
обухвата територију од 22.029 km2. Захваљујући конста-
нтном улагању у нове објекте и одржавање постојећих, 
имаћемо сигурну и поуздану електроенергетску инфра-
структуру.

Посебно су важне инвестиције које се односе на увође-
ње даљинског управљања у електроенергетске објекте и 
до сада су у СДУ уведене 74 ТС 110/X и 35/10 kV. У Управној 
згради нашег привредног друштва формиран је  Центар у 
коме је инсталиран SCADA систем који омогућава праће-
ње свих даљински управљивих ТС на територији нашег 
покривања. У протеклом периоду улагано је у аутомати-
зацију средњенапонске мреже, која омогућава бржу ло-
кализацију кварова, смањење времена трајања прекида у 
снабдевању и трошкове санирања квара. Наше специја-
лизоване екипе константно раде на уградњи бројила са 
даљинским очитавањем и уворђењем у АМР  систем за 
управљање потрошњом, прикупљање, чување и обраду 

података из концентратора 
и бројила. У периоду од 
2005. до 2011. године из кре-
дита Светске банке изграђе-
не су три капиталне трафо-
станице са инсталисаним 
снагама од 63 MVA. У огран-
ку Ниш, на територији Гра-
дске општине Палилула из-
грађена је ТС 110/10 kV 
"Ниш 8", што је инвестиција 
вредна 2.640 еура. У огран-
ку Врање је инвестирано у 
ТС 110/35/10 kV "Врање 2", 
вредну 2.920 еура. У Еле-
ктротимоку у Зајечару ин-
вестирано је 1.250 еура у из-
градњу ТС 110/35 kV 
"Мосна".  Захваљујући дона-
цијама аутоматизовано је и 
уведено у систем даљинског 
управљања шест ТС 35/10 
kV у ужем градском језгру 
Ниша, Пирота, Бора и Ма-
јданпека. Поред капитал-
них инвестиција, у "Југои-
стоку" се радило и на изгра-

дњи мреже за сигурно и поуздано напајање у свим вре-
менским условима.

Уредбом Владе Србије, дат је приоритет обновљивој 
производњи, посебно пословима на побољшању електро-
енергетског биланса и производњи електричне енергије 
на еколошки прихватљив начин. То нас је и подстакло да 
у оквиру ширег пројекта Електропривреде Србије који 
предвиђа изградњу осам нових и ревитализацију 15 по-
стојећих малих хидроелектрана у Србији, ПД "Југоисток" 
почетком ове године оствари партнерство и сарадњу са 
ЈКП "Naissus" Ниш потписивањем уговора о изградњи 
четири мале хидроелектране на локацијама Коритница, 
Дивљана, Виник и Чукљеник. Уз стимулативне мере Ре-
публике Србије, које важе 12 година, уложен новац ће се 
вратити за шест до седам година. Исплативост изградње 
оваквих објеката није спорна и наша су очекивања да ће 
производња више од пет мегавати струје годишње, омо-
гућити огромне уштеде нишком водоводном систему, 
али отворити и нову странцу развоја нашег привредног 
друштва.

Наплата електричне енергије у октобру 2012. године 
била је на нивоу целог "Jугоистока" веома добра. Остварено 
је 96,30% наплате фактуре, чиме је достигнут план за 
2012. годину. Од почетка године је наплаћено око 1,75 ми-
лијарди динара више него у истом периоду 2011. године, 
што је износ који је приближан просечној месечној фак-
тури, оцењено је на седници Савета за трговину електри-
чном енергијом која је крајем новембра 2012. го-
дине одржана у oгранку ЕД Пирот. И даље су ве-
лики проблем дуговања настала у ранијем пери-

Нема повлашћених и  
заштићених купаца

Директора Привредног друштва 
"Југоисток" Ниш проф. др Игор 

Новаковић истиче да за "Југоисток" у будуће 
неће бити привилегованих и заштићених купаца 
електричне енергије, нарочито у категорији 
вирманаца.

Сви они који се не одазивају апелима 
електродистрибуција за плаћање утрошене 
електричне енергије и који после слања 
опомена не измирују своја дуговања, наћи ће се 
на мети "маказа", нагласио је др Игор Новаковић. 
Електрична енергија ће бити обустављена, пре 
свега, купцима из категорије вирманаца - 
органима локалне самоуправе, јавним 
предузећима чији је оснивач локална 
самоуправа, политичким партијама, 
предузећима у приватном власништву која су 
ликвидна а не измирују своје обавезе и 
приватним лицима, тј. категорији широка 
потрошња-домаћинства који не припадају 
категорији социјално угрожених лица. Ја знам да 
имам довољно ауторитета и политичког и 
личног, да за разлику од претходних 
руководстава то и урадим, закључује Новаковић.
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оду, како код купаца из групе домаћинства, тако и код 
привредних субјеката и правних лица. Изванредне резу-
лтате у наплати остварили су огранци ЕД Електротимок 
Зајечар, ЕД Пирот и ЕД Ниш. Очекује се остварење плана 
и од огранака ЕД Лесковац, Прокупље и Врање. Примени-
ћемо све расположиве прописане мере како би се до краја 
ове године ниво наплате одржао на високом нивоу. Дефи-
нисане су циљне групе дужника према којима ће се пр-
венствено деловати, као и конкретни задаци.

Годинама уназад, упркос томе што се стално про-• 
тестује да има више запослених у једној таквој електро-
дистрибутивној компанији, мањка стручне радне сна-
ге а поготову електромонтера. Осим тога, заузет је став 
и на нивоу Синдиката ЕПС-а, да би првенствено треба-
ло на ослобођена радна места примати децу радника. 
Како помирити практично непомирљиве ствари, ви-
шак запослених и мањак потребних стручних кадро-
ва?

Социјални дијалог подразумева да „социјални партне-
ри“, у нашем случају менаџмент нашег пословног друштва 
„Југоисток“ и раднички Синдикат, треба да сарађују. То 
не може бити само уобичајена размена информација-сао-
пштења између две стране. Очекујем да наш социјални 
дијалог буде утемељен на реалном схватању положаја 
свих социјалних партнера, заједничким владањем ситуа-
ције на радном месту и решењима, а то се може постићи 
искреним уважавањем економског утицаја. 

И за крај, како уз постављање стратешког развој-• 
ног плана видите "Југоисток", за рецимо пет година, 
која је Ваша визија и циљ?

Пројектовање будућег енергетског система Републике 
Србије а самим тим и ПД  "Југоисток" мора бити оријен-
тационо окренуто европском Сет плану 2020, јер је то је-
дини начин да се можемо активно прикључити испуња-
вању заједничких циљева које европске земље у овом тре-
нутку системски реализују. Ово се односи првенствено 
на област развоја нових енергетских технологија и њихо-
вог увођења у практичну примену, подизање енергетске 
ефикасности на свим нивоима друштвене организова-
ности и додатне посвећености смањењу емитовања угљен 
диоксида, са чиме се може гарантовати развојно одржива 
и енергетски сигурна будућност Републике Србије.

Коришћење научних достигнућа и интеграција посто-
јећих истраживачких, научних и едукативних капаците-
та Универзитета, факултета и института у Србији, посеб-
но Универзитета у Нишу, са главним носиоцима енергет-
ског развоја мора послужити, како бољој артикулацији 
савремених и суштински применљивих знања, тако и 
обезбеђењу детаљне профилације стручних кадрова који 
се морају произвести у наредној деценији ради задовоља-
вања технолошких потреба будућег модерног енергет-
ског сектора наше земље. Специјализовани програми 
едукације, експертска усавршавања и обезбеђење лицен-
цирања достигнутих знања мора постати основни начин 
покретања општег процеса подизања нивоа научног и 
интелектуалног капацитета свих оних који су запослени 
у енергетском сектору. 

С. Манчић/ О. Манић

Свим запосленима у ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш честитам Нову 
2013. годину и предстојеће Божићне празнике, са жељом да 
у наредној години буду, пре свега, здрави, срећни и 
задовољни, и да заједно, тимским радом постигнемо 
завидне резултате у пословању наше компаније, баш онако 
како једна институција као што је "Југоисток" заслужује и 
онако како наши купци очекују од нас. Модерна, успешна, 
профитабилна компанија, окренута купцима и новим 
инвестицијама је оно што сам самом себи зацртао да 
остварим већ следеће године, а од сваког запосленог 
понаособ очекујем да крајње професионално, стручно и 
одговорно обављају своје обавезе, јер једино тимским 
радом можемо постићи да грађани као наши купци, држава 
као оснивач ЈП ЕПС и ми сами будемо поносни на 
постигнуте резултате, поручио је директор  
ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш проф. др Игор Новаковић.  

Заједно за што боље резултате
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Рођен 1972. године у Прокупљу. гимназију је завршио у 
Нишу. Диплому о високом образовању стекао је на 
Нишком универзитету на Електронском факултету. 
Професионалну каријеру почео је као инжењер за 
пројектовање-приправник у ЈП " Електротимок" Зајечар 1998. 
године. У ЈП "Електродистрибуција" Ниш  као млађи инжењер 
ради од 1. јануара 1999. године до јануара 2002. г. када почиње 
да ради на пословима инжењера за развој мрежа и 
постројења. Инжењер за одржавање објеката 110 и 35 kV био 
је до 28. марта 2005. године. Прошао је и кроз послове 
руководиоца Службе за енергетику у 2005.г. и 2006. г, и шефа 
Службе за планирање и развој у Дирекцији за планирање и 
инвестиције. Такође, у Дирекцији за управљање радио  је на 
пословима шефа Службе за планирање и анализу погона, до 
августа 2009. године. После свеобухватног искуства  именован 
је за Директора огранка "Електродистрибуција Ниш" августа 
2009. године и на тој функцији је био до августа 2011. године. 
Од тада је обављао послове шефа Службе за управљање да би 
30. новембра 2012. био именован за Директора Дирекције за 
управљање.

АлексАндАр крстић,   
диРектОР диРекциЈе за УПРављање

Рођен у Нишу 1972. године. Дипломирао на 
Електротехничком факултету у Нишу,  смер индустријска 
енергетика 1998. године. Од почетка своје професионалне 
каријере ради у ЈП "Електродистрибуција Ниш" од радног 
места млађег инжењера, шефа Службе техничких услуга, 
па руководиоца Сектора за трговину ЕД Ниш. Од  2007. до 
2009. године, обављао је послове директора за пословни 
систем огранка ЕД Ниш. Руководилац Центра за 
безбедност и заштиту био је у два наврата, у 2009. и кратко 
у 2012. години. Од 9. фебруара 2012. године,  обвављао је  
послове руководиоца Сектора за управљање у ЕД Ниш до 
именовања за директора Дирекције за трговину, 17. 
новембра 2012.године.

ЗорАн рАденковић, 
диРектОР диРекциЈе за тРгОвинУ 

електРичнОм енеРгиЈОм

Променама 
до успешниjег 
Jугоистока
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Рођен 1949. године у Дреновцу код Параћина. Завршио 
Електронски факултет у Нишу. Професионалну каријеру 
почео у  Индустрија "14 октобар" у Крушевцу 1974. године, 
где је провео око четри године. У  ХЕ "ђердап" Кладово 
засновао је радни однос 1978. године као руководилац 
Рачунског центра до 1995. године када је прешао у ЈП 
"Електродистрибуција" Ниш на пословима руководиоца 
аутоматске обраде података, до 1999. год. од када обавља 
послове координатора послова за односе са потрошачима 
електричне енергије све до 2004. године. Послове водећег 
инжењера за развој и инвестиције обавља  кратко, око десет 
месеци, до  фебруара 2005. године када добија радно место 
помоћника директора за набавку и продају електричне 
енергије у ЈП "Електродистрибуција" Ниш где је био до краја 
2005. године. После вишегодишњег искуства именован је за 
помоћника директора за трговину електричном енергијом 
где је провео до краја новембра 2006. године. За директора 
Дирекције за трговину именован је децембра 2006. године  и 
на тим пословима остаје три године, тачније до краја јула  
2009. г. У читавој лепези занимања  априла 2010. године 
добија радно место- руководилац Сектора за трговину е.е. у 
огранку ЕД Ниш до децембра 2012. године када је именован 
за руководиоца Центра за губитке.

Мирољуб ЈовАновић,   
РУкОвОдилац центРа за гУБитке 

Рођена је 1972. године у Нишу. Завршила Правни 
факултет и положила правосудни испит на нишком 
Универзитету. Радила је у Окружном суду до марта 2004. 
када је засновала радни однос у Југоистоку. Обављала је 
послове руководиоца Сектора за логистику у огранку ЕД Ниш, 
а од 2009.године до децембра 2011.  радила је на пословима  
шефа  Службе за људске ресурсе у огранку ЕД Ниш, све до 
досадашњег именовања, тачније 13. децембра ове године 
када је именована за директора Дирекције за правне и опште 
послове и послове људских ресурса.

тАњА Петковић,   диРектОР диРекциЈе за ПРавне и ОПште ПОСлОве и ПОСлОве љУдСких РеСУРСа 

Рођен је 1979. године у Нишу. Завршио је Електронски 
факултет на нишком Универзитету  и добио звање инжењера 
електротехнике за индустријску енергетику. Своју  
професионалну каријеру почео је  у Југоистоку радећи на 
пословима млађег инжењера, водећег стручног сарадника  
за контролу мерних места у ЕД Ниш. Од 2008. године обавља 
послове шефа Службе за одржавање електроенергетских 
објеката у огранку нишке Електродистрибуције, а од  10. 
априла 2012. године ради као водећи стручни сарадник за 
инвестиције и основна средства у Дирекцији за планирање и 
инвестиције. Са оваквим свеобухватним радним искуством 
одлучено је да се именује за директора Дирекције за 
планирање и инвестиције од 6. децембра 2012. године.

љубоМир рАнчић, диРектОР диРекциЈе за ПланиРање  и инвеСтициЈе 
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Рођен је1966. године у Лесковцу. Завршио је 
Електротехнички факултет на Универзитету у Београду. 
Професионалну каријеру започео је у ЈП 
"Електродистрибуција Лесковац" -погон Лебане. У 2002. 
години прелази на место шефа преноса у ЈП  
Електродистрибуција Лесковац. Убрзо, 2004. године добија 
послове инжењера за релејну заштиту до 2006.г. од када 
обавља послове водећег стручног сарадника за даљинско 
управљање у ЕД Лесковац. голубовић је био члан Одбора за 
безбедност и здравље око осам година, а задње две године је 
Председник истог Одбора до досадашњег именовања за 
руководиоца Центра за безбедност и заштиту.

ЗорАн Голубовић,   РУкОвОдилац центРа за БезБеднОСт и заштитУ  

Рођен је 1964. године у Прокупљу. Завршио је 
Електротехнички факултет у Београду, смер енергетика. Као 
технички руководилац погона ЕД Прокупље у ЈП 
"Електродистрибуција Ниш", почео је са радом 1993. године, 
а од 2001. ради  као руководилац Службе експлоатације до 
2005. године када постаје помоћник директора за техничке 
послове у нишком огранку. Именован је за директора ЕД 
Ниш  8. новембра 2008.г. и био на тој функцији до 5. августа 
2009. године када је постао руководилац Сектора за 
одржавање. У  2010. години руководио је Сектором за 
управљање у нишкој Електродистрибуцији а затим 
руководилац Центра за безбедност и заштиту у ПД Југоисток.

Са овако великим искуством поново је именован за 
директора огранка ЕД Ниш 29. августа 2012. године.

АндриЈА вукАшиновић,  
диРектОР ОгРанка  ед ниш

Рођен 1976. године у Лесковцу, где је завршио основну и 
средњу школу. Дипломирао је 2001. године на Електронском 
факултету у Нишу, на смеру за индустријску енергетику а на 
истом факултету магистрирао 2010. године. Након 
дипломирања, запослио се у „Електродистрибуцији 
Лесковац“ где је у току 2003. године обављао послове 
техничког руководиоца у Погону Лебане а од 2004. до 2006. 
године био је шеф Службе за мерења и контролу. Од 2006. до 
2012. године обављао је дужност директора Техничког 
система у „Електродистрибуцији Лесковац“. Дочић је аутор 
више од десет научних радова из области енергетике који су 
објављени у домаћим часописима и саопштени на домаћим и 
међународним конференцијама. У току професионалне 
каријере учествовао је у више већих пројеката на изградњи и 
реконструкцији електроенергетских објеката на подручју ЕД 
Лесковац. Мр МирослАв дочић,  

диРектОР ОгРанка ед леСкОвац
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Нема повлашћених  
и заштићених купаца

У УПРавнОЈ згРади ед "ЈУгОиСтОк" ниш ОдРжан СтРУчни кОлегиЈУм диРектОРа ПРивРеднОг дРУштва    

Н а стручном колегијуму директора Привредног 
друштва са директорима огранака, директорима 
Дирекција и руководиоцима Центара у ЕД "Југо-

исток" Ниш, одржаном петог дана децембра ове године, 
основна порука и закључак састанка је да у будуће не сме 
бити заштићених и привилегованих купаца, нарочито у 
категорији вирманаца.

- Сви они који се не одазивају апелима електродистри-
буција за плаћање утрошене електричне енергије и који 
после слања опомена не измирују своја дуговања, наћи ће 
се на мети "маказа", нагласио је директор Привредног 
друштва "Југоисток" Ниш др Игор Новаковић. Електри-
чна енергија ће бити обустављена, пре свега, купцима из 
категорије вирманаца - органима локалне самоуправе, 
јавним предузећима чији је оснивач локална самоуправа, 
политичким партијама, предузећима у приватном влас-
ништву која су ликвидна а не измирују своје обавезе и 
приватним лицима, тј. категорији широка потрошња-до-
маћинства који не припадају категорији социјално угро-
жених лица, додао је Новаковић.

Директор Новаковић је навео да је потребно и што ви-
ше радити репрограме дуговања, а мање утужења, и да 
притисак на све купце који дугују а понашају се бахато и 
не измирују своја дуговања мора бити константан у току 
целог месеца, а не само после поделе рачуна и пред пла-
ћање валуте.

Такође, рекао је Новаковић, морамо кренути у потпуну 
реформу односа са купцима електричне енергије, кроз 
едукацију запослених, пре свега шалтерских радника, из 
области комуникологије и односа с купцима, у складу са 
кодексом пословног понашања у ЈП ЕПС. Потребно је и 
појачати медијску кампању како би се побољшала напла-
та и како би смо се што више приближили купцима и по-
правили имиџ свог предузећа, рекао је Новаковић. 

Осврћући се на наплату потраживања ЕД "Југоисток" 
Ниш, заменик директора привредног друштва Оливер 
Радошевић нагласио је да је основни циљ предузећа да 
наплата буде континуирано, у току целе године, боља не-
го прошле године, и да поготово тренутна фактура мора 
да се наплати 100 одсто или бар приближно толико, а по-
том да се бавимо и заосталим, старим дуговањима.

На састанку стручног колегијума било је речи и о по-
словању самих огранака и Дирекција Југоистока и општа 
је оцена да је потребно уложити максимална ангажовања 
како би се побољшала наплата потраживања и смањили 
губици електричне енергије.

С. Манчић
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Цео систем  
ко на длану 

инфОРмациОне технОлОгиЈе У СлУжБи УнаПРеђења  
УПРављања електРОдиСтРиБУтивним СиСтемОм Пд "ЈУгОиСтОк-ниш"

О сновни разлог за израду софтверске апликације 
за праћење прекида и израчунавање показатеља 
поузданости је поједностављење извештавања о 

прекидима у организационој структури управљања Југо-
истока. Елементи прекида ће се уносити у апликацију од 
стране диспечера, док ће извештаје сваки корисник ауто-
матски генерисати у складу са критеријумом претраге и 
својим корисничким правима. Сви типски извештаји 
који се дневно и недељно шаљу ЕПС-у и месечно Аген-
цији за енергетику, како истиче директор Дирекције за 
управљање у "Југоистоку" Александар Крстић, се сада 
креирају знатно краће. Уз то, смањила се потреба за анга-
жовањем великог броја радника по центрима управљања 
због напорног посла писања и обраде извештаја.Други, 
не мање важан, према Крстићевим речима, разлог за из-
раду апликације јесте униформно праћење показатеља 
поузданости на нивоу свих организационих целина "Ју-
гоистока" и припрема за прописивање циљних вреднос-
ти показатеља квалитета дистрибуције електричне енер-
гије, па самим тим и показатеља поузданости напајања 
купаца, од стране Агенције за енергетику Републике Ср-
бије као регулаторног тела, што нас ускоро чека.

Кроз апликацију је омогућено да се приликом избора 
неке трафостанице, или извода на којем се десио прекид, 
понуди списак трафостаница 10/0,4 kV које се у редовном 
уклопном стању напајају са изабране трафостанице или 

извода. Диспечер ће најчешће извршити одмах верифи-
кацију листе понуђених трафостаница 10/0,4 kV, или ће 
евентуално додати или обрисати са листе неке од трафо-
станица, у складу са тренутним уклопним стањем сре-
дњенапонске мреже, односно одступањем од редовног 
уклопног стања. Број купаца који је остао без напајања ће 
се добити аутоматски, сумирањем броја купаца по тра-
фостаницама са претходно поменуте листе трафостани-
ца 10/0,4 kV.

Апликација за израчунавање показатеља поузданости 
је замишљена као Wеб апликација која је већ од септем-
бра ове године у примени на корпоративној рачунарској 
мрежи "Југоистока", каже директор Крстић и додаје да 
апликација има јединствену базу података на серверу 
којој сви унутар привредног друштва могу да приступе. 
-Кроз корисничке групе дају се права корисницима за ко-
ришћење само одређених функција апликације и само 
одређене групе података из базе. Диспечери су једини на-
длежни за унос елемената прекида, али само за електрое-
нергетске објекте њиховог огранка, наводи директор Кр-
стић. Дакле, онемогућено је, како Крстић наглашава, да 
било ко из дистрибутивног огранка може да види било 
какве податке о мрежи или о прекидима који се тичу не-
ког другог огранка, али ће зато менаџмент и надлежне 
службе дирекција "Југоистока" имати право увида у пре-
киде свих огранака.

Са оваквом поставком апликације, према Крстићевом 
објашњењу, омогућено је њено лако одржавање, поузда-
но чување података, јер ће се константно правити резе-
рвна копија базе прекида и података о мрежи, и лака ин-
теграција са осталим системима, попут ГИС-а. Управо 
интегрисана са поменутим системом, преузимајући број 
купаца са трафореона ТС 10/0,4 kV, апликација потпуно 
аутоматизује израчунавање броја купаца који су остали 
без напајања услед прекида што је најбитнији по-
датак за рачунање показатеља поузданости.

Пракса развијених земаља да се једним 
кликом дође до свих релевантних 
информација неопходних за квалитетно 
управљање електродистрибутивним 
системом однедавно је примењена и у 
Привредном друштву "Југоисток" Ниш. И 
овога пута дигитална иновација стиже из 
виртуелне кухиње директора Дирекције 
за управљање Александра Крстића, 
дипломираног инжењера електротехнике. 
Трудећи се да иде у корак са западним 
светом, а у циљу подизања квалитета 
управљања електродистрибутивним 
системом, Крстић је осмислио и  заједно са 
колегом Сашом Станојевићем из Центра 
за информационе технологије "Југоистока" 
реализовао пројекат "Апликација за праћење 
прекида и израчунавање показатеља 
поузданости".

Поуздана апликација за  
поуздано мерење поузданости система
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Апликација битно побољшава процес евиден-
тирања прекида у испоруци електричне енерги-
је. Прекиди се униформно прате на територији 

читавог Југоистока и показатељи поузданости се на исти 
начин рачунају, тако да се могу вршити међусобна поре-
ђења квалитета рада техничког сектора огранака, или 
погона унутар дистрибутивних огранака, или се могу вр-
шити поређења квалитета рада једне организационе це-
лине показатељима поузданости за исте временске пери-
оде кроз различите године.

-Сви извештаји, чак и за тренутно активне прекиде, су 
сада доступни на било ком рачунару корпоративне мре-
же "Југоистока" али, наравно, у складу са додељеним ко-
рисничким правима. На тај начин се више неће губити на 
времену приликом креирања групних извештаја на осно-
ву добијених извештаја из хијерархијски нижих центара 
управљања, већ ће се тренутно генерисати и користити, 
каже директор Крстић. Уз то менаџери и надлежни за од-
носе са јавношћу, због доношења одлука и "брзих" инфор-
мација о стању електродистрибутивне мреже, имаће тре-

нутно валидан извештај о прекидима на свом рачунару 
за све диспечерске центре. Такав увид у актуелно стање 
електродистрибутивне мреже ће бити значајан и за CALL 
центар због побољшања квалитета информисаности ку-
паца о актуелним прекидима у напајању, истиче дирек-
тор Крстић.

Апликација за израчунавање показатеља поузданости, 
како наводи директор Крстић, има две групе улазних по-
датака. Прву групу представљају подаци о дистрибутив-
ном електроенергетском систему који се једном уносе а 
касније иновирају периодично. Другу групу предста-
вљају улазни подаци о прекидима који се стално уносе у 
диспечерским центрима. Извршена је интеграција са 
ГИС-ом, одакле се аутоматски извлачи број купаца по 
трафостаницама 10/0,4 kV, али се свакако омогућава и 
ручни унос за део мреже "Југоистока" који није унет у ге-
ографски информациони систем. 

Сви прекиди се морају пратити по етапама. Свака ре-
конфигурација мреже, због пренапајања једног дела ку-
паца погођених прекидом, се мора евидентирати. Аутома-
тским генерисањем центра управљања, приликом уноса 
података о прекиду, изоловаће се даље у избору само оне 
трафостанице које су везане за предметни центар упра-
вљања. Свака етапа прекида ће се уписивати у базу одмах 
након уноса и на тај начин ће се омогућити свим ко-
рисницима апликације тренутан увид у збивања на 
дистрибутивној мрежи, закључује директор Крстић.

 Оливера Манић

БРЖЕ ИНфОРМИСАњЕ О ПРЕКИДИМА- ПОУЗДАНИЈЕ СНАБДЕВАњЕ

Претрагом прекида по разним критеријумима добиће се извештаји којима се могу уочити разне неправилности у 
раду дистрибутивног система. Могу се, на пример, утврдити елементи мреже, изводи или трафостанице на којима 
су кварови најчешћи или најдуже трају и, у складу са тим, усмерити пажњу служби одржавања на предупређење 
таквих догађаја и повећање поузданости напајања купаца електричном енергијом. Показатељи поузданости би 
требали да буду најбитнији чиниоци у доношењу одлуке о инвестирању у електродистрибутивну мрежу.

-За потребе управе ЕПС-а и Агенције за енергетику Републике Србије је омогућено аутоматско генерисање типских 
извештаја о показатељима поузданости и извештаја о прекидима. Неће бити потребно више тражити од 
надлежних особа из ПДЦ-а да сваког понедељка дођу сат раније на посао да би припремили извештаје који се 
обрађују у Служби за управљање, при чему се врши мукотрпна исправка текста, да би се извештај до одређеног 
времена доставио Дирекцији за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а, напомиње директор Крстић. Такође, 
аутоматски се генеришу и извештаји о прекидима објеката који су тренутно ван функције, који су нарочито 
актуелни за менаџмент током зимског периода.

Диспечери су, коришћењем апликације, како каже директор Крстић, растерећенији јер мање времена троше на 
евидентирање прекида и креирање извештаја, пре свега због аутоматског генерисања броја купаца који су остали 
без напајања електричном енергијом. 

БОљЕ САгЛЕДАВАњЕ СЛАБОСТИ СИСТЕМА

Апликација омогућава по први пут 
креирање архиве прекида која ће, поред 
осталог, послужити за једноставне претраге 
и анализе показатеља поузданости разних 

организационих целина и електроенергетских 
објеката. Високе вредности показатеља САИфИ за 
непланиране прекиде могу указивати на 
неодговарајуће одржавање траса надземних 
водова, слаб квалитет стубова, изолатора и друге 
опреме. 

Код кабловских водова могу се такође уочити слаба 
места, попут кабловских завршница, спојница, 
неодговарајућег избора пресека, трасе и начина 
полагања вода.

Високе вредности параметара САИДИ за 
непланиране прекиде могу указивати на 
неодговарајућу ефикасност у отклањању квара која 
може бити проузрокована лошим радом служби за 
одржавање ЕЕО и техничким сектором у целини. 
Високе вредности параметара поузданости код 
планираних прекида указују на потребу 
реорганизације у службама одржавања ЕЕО и на 
потребу рационалнијег планирања радова на 
мрежи, како би се смањио број и трајање прекида.
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Више објеката,  
али и више обавеза

емС-Ове тРанСфОРматОРСке Станице ПРелазе У влаСништвО и надлежнОСт „ЈУгОиСтОка“

Од 1. јануара 2013. године све 
трансформаторске станице напонског 
нивоа 110 kV које су у власништву 
ЕМС-а прелазе у власништво и 
надлежност привредних друштава 
за дистрибуцију електричне енергије 
на чијем подручју се налазе. Директор 
Дирекције за управљање у ПД „Југоисток-
Ниш“ Александар Крстић подвлачи 
да ће „Југоисток“ преузети највише 
трансформаторских станица ЕМС-а 
од свих привредних друштава ЕПС-а,  
чак 22 трансформаторске станице  
напонског нивоа 110/x kV. -Самим тим, 
број таквих електроенергетских 
објеката у „Југоистоку“ ће се 
утростручити, уместо 12 имаћемо 
36 трансформаторских станица тог 
напонског нивоа, каже директор Крстић. 
Међутим, увећање имовине са таквим 
капиталним објектима,  доноси и више 
обавеза.

Т рансформаторске станице ЕМС-а које ће прећи у 
власништво „Југоистока“, наиме, нису равномерно 
распоређене по огранцима. Директор Дирекције 

за управљање Александар Крстић истиче да чак 11 транс-
форматорских станица, што чини половину укупног 
броја, преузима огранак „Електротимок- Зајечар“.  -То ће 
овај огранак попети на челну позицију по броју трансфо-
рматорских станица 110/x kV у односу на остале огранке 
„Југоистока“. – Међутим, мора се имати у виду и чињени-
ца да огранак „Електротимок“ није имао ниједну транс-
форматорску станицу 110/x kV до сада у свом власништву, 
па самим тим ни искуства у управљању и одржавању 
оваквих објеката, истиче директор Крстић и додаје да је 
оправдано очекивати највише проблема у експлоатацији 
ових објеката управо у овом огранку „Југоистока“.

Овде свакако, према Крстићевим речима, се не ради са-
мо о физичком преузимању. Неминовно је решити многа 
питања попут  запошљавањa нових људи, статуса имови-
не, као и како финансирати  будуће одржавање и инвес-
тирање.

-Само потписивање Уговора о преузимању трансфор-
маторских станица још није завршено, али је извршена 
одговарајућа припрема кроз рад мешовитих радних гру-
па између ЕМС-а и „Југоистока“ за израду Споразума о 
експлоатацији и Уговора о одржавању, каже директор 
Крстић. Такође, у току су обуке колега из ЕМС-а са диспе-
черима „Југоистока“ које се завршавају до краја 2012. го-
дине. 

Од Нове године "Југоисток" богатији за 22 трансформаторске станице на високом напонском нивоу
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-„Југоисток“ ће преузети управљање овим тра-
нсформаторским станицама на дан преузимања 
01.01.2013. године, осим у огранку „Електротимок“ 

где ће то бити пролонгирано до 01.03.2013. године, напо-
миње директор Крстић. -Добра је околност да су све тра-
нсформаторске станице у систему даљинског управљања, 
тако да ће се слике свих објеката са СЦАДА система ви-
дети у свим диспечерским центрима „Југоистока“, наво-
ди он, али и истиче да директно даљинско командовање 
неће бити обезбеђено за све трансформаторске станице 
до краја године. За те трансформаторске станице колеге 
из матичних диспечерских центара ЕМС-а ће вршити 
привремено услужно командовање. 

Редовно и интервентно одржавање, како директор 
Крстић наглашава, ће бити препуштено ЕМС-у у току 
2013. године да би се имало довољно времена да се упо-
знају нови објекти, а и да се стручни кадар „Југоистока“ 
реорганизује за самостално одржавање од 2014. године. 

Са трансформаторским станицама, биће преузета и 32 
радника ЕМС-а, који руководе објектима који се преузи-
мају. Они ће, пре свега, обављати уклопничарске послове 
у диспечерским центрима огранака, како на 110 kV, тако 
и на осталим напонским нивоима.

-Трансформаторске станице које ћемо добити од ЕМС-а 
свакако нису у цвету младости. Очигледно је да су биле 
ниско на листи приоритета за реконструкције, а разлог 
томе је вероватно чињеница да су то за ЕМС били објекти 
најнижег напонског нивоа, каже директор Крстић. -Са 
друге стране, оне ће у „Југоистоку” представљати објекте 
највишег напонског нивоа, па самим тим и приоритет у 
будућем планирању инвестиција које ћемо усмеравати ка 
овим објектима, закључује на крају директор Крстић. 

 Оливера Манић

Обука за управљање трафостаницама преузетих из ЕМС-а

Споразумом о експлоатацији за трафостанице 110/X кV које ЈП ЕМС предаје Југоистоку обавезује обе стране, 
Југоисток да до краја 2012. године изврши преузимање управљања, а ЈП ЕМС да пружи потребну  помоћ 
стручним екипама из Југоистока и да упозна наше радника са  специфичностима ТС до 2012. године, каже 
Дејан Вучковић, члан Комисије за управљање.

Обука од стручних људи из ЕМС-а  трајала је два дана почетком децембра, али  преузимање ће се радити 
сукцесивно један по један објекат, каже Вучковић. Теоретски део обуке је одржан у Диспечерском центру, 
интересовање је било велико, од диспечера, шефова служби, Сектора за управљање, инжењера, техничара и 
електромонтера, да се што боље упознају са проблематиком добијених трафостаница.

Други део обуке одржан је на самим објектима где је извршено директно  упознавање  са битним  
специфичностима  на преузетим објектима. Поред оспособљавања нашег постојећег кадра,  ми преузимамо 
неколико руковаоца из ЕМС-а  који ће свакодневно вршити обуку наших радника, а и они ће се обучавати од 
стране наших радника за рад на нашим објектима. Обука ће тећи двосмерно и биће у континуитету тако да се 
неће пореметити процес рада, каже Вучковић.
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Већина купаца уредне платише

на кОнфеРенциЈи за нОвинаРе ОдРжанОЈ СедмОг дана децемБРа БилО Речи  
О ПОтРаживањУ ед ЈУгОиСтОк  ниш, О РеПРОгРамУ дУга и мОгУћнОСти кОРишћења ПОПУСта 

И вана Ђенић, доскорашњи директор Дирекције за 
трговину ЕД "Југоисток" Ниш, од 590.000, из гру-
пе домаћинстава (544.000 купаца) њих око 66 од-

сто редовно измирује своје обавезе за утрошену електри-
чну енергију, односно око 360.000 домаћинстава се може 
сматрати уредним платишама. У привреди је, како Ђе-
нић каже, готово идентична ситуација, од 46.000 вирма-
нских купаца, око 65 одсто фирми се може сврстати у 
купце који редовно измирују своје обавезе. 

Ивана Ђенић је подсетила да се купцима из групе до-
маћинства који немају дуг и измирују своје обавезе у ро-
ку доспећа назначеног на рачуну одобравају одговарајући 
попусти у складу са одлукама Управног одбора ЕПС-а. То 
су: попуст од 35 одсто за кориснике права на материјално 
обезбеђење по прописима којима се уређује социјална за-
штита и обезбеђивање социјалне сигурности грађана за 
потрошених 450 kWh; попуст од такође 35 одсто за кори-
снике у стању изузетне социјалне потребе за потрошених 
350 kWh; попуст од 11,89 одсто за рационалну потрошњу, 
за купце који у обрачунском периоду од 30 дана потроше 

од једног до 350 kWh електричне енергије; попуст од 15 
одсто за рационалну потрошњу за купце који у обрачун-
ском периоду од 30 дана потроше од једног до 500 kWh 
електричне енергије и попуст од пет одсто који важи за 
све купце који измире обавезе у року. Ђенић је истакла да 
све детаље о одобреним попустима, купци могу наћи на 
интернет страни Југоистока http://www.jugoistok.com/
kupci/popusti.

Ђенић је навела да је у октобру око 4000 купаца из гру-
пе домаћинства остварио право на попуст од 35 одсто пр-
едвиђен за социјално угрожене категорије. Попуст од пет 
одсто за редовно измиривање обавета остварило је чак 
170.000 купаца, што је око 31 одсто од укупног броја до-
маћинстава. Домаћинстава са рационалном потрошњом 
до 350 kWh у обрачунском периоду од 30 дана који су ре-
довним измирењем обавеза остварили 11,89 одсто попус-
та било је 85.000. Право на попуст од 15 одсто у октобру 
остварило је око 113.000 домаћинстава са потрошњом 
мањом од 500 kWh у обрачунском периоду од 30 дана. 
Део наведеног броја купаца је остварио и више попуста 
истовремено, зависно од статуса и потрошње.

Ивана Ђенић је напоменула да ЕПС попустима излази 
у сусрет својим купцима који немају дуг и редовно изми-
рују своја обавезе, тако да је у интересу купаца-домаћин-
става да што пре регулишу плаћање дуга за електричну 
енергију и измире га у потпуности, како би стекли право 
на неки од попуста.

У свим електродистрибуцијама у Југоистоку је могуће 
склапање споразума о измирењу дуга на рате, рекла је 
Ђенић и додала да је увек отворен позив дужницима да 
дођу у надлежну електродистрибуцију и регулишу изми-
рење свог дуга на најповољнији могући начин.

 С. Манчић

ПОТРАЖИВАњА ОД ДУЖНИКА

Дуг домаћинстава према Југоистоку 
износи 15,6 милијарди динара, стим што се 
највећи део овог дуга, око 12 милијарди, 
налази код само шест одсто домаћинстава.

Од привреде Јиугоисток потражује 11.3 милијарде 
динара, од тога око девет милијарди од једног 
процента купаца из привреде.



БРОЈ 40 17

спремни за предстојећу зиму

У Пд "ЈУгОиСтОк" ниш ОдРжана кОнфеРенциЈа за нОвинаРе на темУ  
"РекОнСтРУкциЈа и РевитализациЈа електРОенеРгетСких ОБЈеката каО ПРиПРема за зимСки ПеРиОд"        

А лександар Крстић, директор Дирекције за упра-
вљање ПД "Југоисток" Ниш рекао је на конферен-
цији за новинаре одржаној седмог децембра 2012. 

године да се ових дана завршавају последње припреме 
електроенергетских објеката за зимски период. Изврше-
не су све планиране активности на ревизији објеката, 
што ће, уз инвестиционе пројекте реализоване током 
2012. године у које је уложено 390 милиона динара, допри-
нети поузданијем напајању купаца електричном енер-
гијом. 

Најважније инвестиције у 2012. години су, по 
Крстићевим речима:

Огранак Електротимок Зајечар 

◆ Реконструкција 4 трансформаторске станице 
напонског нивоа 35/10kV Сврљиг, Бор 2, Кална и 
Зајечар 1.

Огранак Електродистрибуција Ниш 

◆ Положени су нови 10kV каблови у реону ТС 110/10kV 
Ниш 8 чиме ће се ангажована снага са ове 
трансформаторске станице повећати за око 8 MW у 
току зиме, што ће смањити оптерећење две највеће и 
најоптерећеније трансформаторске станице у Нишу, 
ТС Ниш 1 и ТС Ниш 3. Тиме ће се омогућити 
поузданије напајање централног и западног дела 
града Ниша.

◆ Купљен је енергетски трансформатор снаге 31,5 MVA 
који ће бити инсталиран у ТС 110/10kV Ниш 10 што 
ће побољшати поузданост напајања северног дела 
града, насеља Доњи и Горњи Комрен, Ратко Јовић и 
Бранко Бјеговић.

◆ Извршена је реконструкција релејне заштите и 
увођење у систем даљинског управљања, уз 
комплетан ремонт 35kV прекидача у трафо пољу Т-1 
у ТС 110/35/10kV Ниш 13, која напаја североисточни 
део града, део насеља Дурлан, Доњу Врежину и 
Чалије, као и села Доњи Матејевац и Каменица и 
Бреница.

◆ У ТС 110/10kV Ниш 5 је извршена замена 110кV 
малоуљног прекидача  новим СФ-6 прекидачем у 
трафо пољу Т-1, што ће допринети поузданијем 
напајању Нишке Бање, насеља Никола Тесла и Брзог 
Брода, као и села Јелашница.

◆ Повећана је снага ТС 35/10кV Топоница на 4+8МVА, 
која напаја истоимено село и Чамурлијски пут.

◆ Повећана снага ТС 35/10кV Хладњача на 2x8МVА, 
која напаја Ново село, Доње Међурово и Бубањ село.

Огранак Електродистрибуција Пирот 

◆ Изградња трансформаторске станице напонског 
нивоа 35/10кV Пирот 8

◆ Завршена је реконструкција 35кV далековода Пирот 
1 - Бела Паланка у дужини од 32 километра што ће 
значајно повећати поузданост напајања Беле 
Паланке и Долца

Огранак Електродистрибуција Прокупље 

◆ Изградња трансформаторске станице напонског 
нивоа 35/10кV Пирот 8

Огранак Електродистрибуција Лесковац 

◆ Изградња трансформаторске станице напонског 
нивоа 35/10кV Губеревац

На конференцији је били речи и о преузимању транс-
форматорских станица 110/x кV од ЈП ЕМС. Александар 
Крстић је присутне новинаре обавестио да ће у складу са 
Законом о енергетици, Југоисток првог јануара 2013. го-
дине преузети 22 ТС 110/x кV што је највише објеката у 
Србији које ће једно привредно друштво преузети од ЈП 
„Електромрежа Србије“. Самим тим, број трансформато-
рских станица највишег дистрибутивног напонског ни-
воа у Југоистоку ће се утростручити, са 12 ће се попети на 
36.
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Само потписивање Уговора о преузимању тра-
нсформаторских станица још није завршено, али 
је извршена одговарајућа припрема кроз рад ме-

шовитих радних група између ЕМС-а и Југоистока за из-
раду Споразума о експлоатацији и Уговора о одржавању. 
Такође, у току су обуке колега из ЕМС-а диспечерима Ју-
гоистока које су у плану да се заврше до краја 2012. годи-
не. 

Са трансформаторским станицама, биће преузета и 32 
радника ЕМС-а, руковаоца у објектима који се преузима-
ју. Они ће, пре свега, обављати уклопничарске послове у 
диспечерским центрима огранака, како на 110кV, тако и 
на осталим напонским нивоима.

Све ово ће унети велике промене и у организацији те-
хничког система Југоистока, али сам убеђен да ће на крају 
тог процеса наши цењени купци овим променама добити 
бољи квалитет снабдевања електричном енергијом, на-
гласио је Крстић. Јер, како каже Крстић, очигледно је да 
су ове трансформаторске станице биле ниско на листи 
приоритета за реконструкције, вероватно због чињенице 
да су то за ЕМС били објекти најнижег напонског нивоа. 
Са друге стране, оне ће у Југоистоку представљати објек-
те највишег напонског нивоа, што ће нас приморати да у 
будућности инвестиције усмеримо, пре свега, ка овим 
трансформаторским станицама, закључио је Александар 
Крстић.

 С. Манчић

крађа струје кривично дело
Са кОнфеРенциЈе за нОвинаРе на темУ "неОвлашћенО  
кОРишћење електРичне енеРгиЈе и кРивичнО ПРавне СанкциЈе"

Н а конференцији за новинаре која је одржана 14. 
децембра 2012. године истакнуто је да је у пред-
стојећем зимском периоду приоритетни циљ 

Привредног друштва за дистрибуцију електричне енер-
гије ''Југоисток'', д.о.о. Ниш уредно снабдевање електрич-
ном енергијом купаца у отежаним зимским условима ис-
поруке. Међутим, у зимским месецима, посебно је изра-
жена појава неовлашћеног преузимања електричне енер-
гије које додатно оптерећује електроенергетски систем, 
стварајући истовремено велике материјалне губитке и 
непланиране прекиде у напајању купаца.

Огромна већина купаца електричне енергије савесно и 
у складу са законом преузима електричну енергију тако 
да се иста на одговарајући начин мери и тако утврђује ви-
сина месечних обавеза. Са друге стране, мањи број неса-
весних купаца, коришћењем низа недозвољених средста-
ва, свесно и са намером директно утиче на мерне уређаје 
тако да преузета електрична енергија не бива измерена, 
или се мери у знатно мањој количини од стварно преузе-
те, навела је Тања Петковић, директор Дирекције за прав-
не и опште послове и послове људских ресурса у Југоисто-
ку.

Она је истакла да овакво понашање, у зависности од 
конкретног случаја, има обележје једног или више криви-
чних дела из Кривичног законика Републике 
Србије: крађа, тешке крађа, скидање и повреда 
службеног печата и жига, самовлашће.
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У складу са Законом, својим овлашћењима и 
обавезама и утврђеним стањем на лицу места, 
ово Привредно друштво, против лица за које по-

стоје основи сумње да су извршила нека од наведених 
кривичних дела, надлежним државним органима подно-
си кривичне пријаве, чиме се иницирају поступци у који-
ма се утврђује кривична одговорност починиоца, каже 
Петковић. 

У протеклом периоду, на територоји коју покрива ЕД 
"Југоисток" Ниш процесуирано је око 3.440 случајева, од 
тога, поднете су 1.032 кривичне пријаве за кривично дело 
кађа електричне енергије, а због самовласног прикљу-
чења након обуставе испоруке електричне енергије још 
2.408 кривичних пријава.

У току 2012. године лицима која су извршила кривична 
дела крађе електричне енергије изречене су кривичне 
санкције као што су новчана казна до 80.000 динара, ус-
ловна осуда, рад у јавном интересу од 60 до 80 часова, као 
и казна затвора до пет месеци, рекла је Тања Петковић.

Упоређујући податке о укупном броју купаца електри-
чне енергије и броју откривених случајева такозване кра-
ђе електричне енергије, закључујемо да се ради о сразме-
рно мањем броју купаца који посеже за коришћењем еле-
ктричне енергије на противправан и законом недозвољен 
начин. Ипак, наведена појава је нарочито изражена у зи-
мским месецима, када се овако неовлашћено коришћена 
електрична енергија користи за загревање просторија, 
што додатно оптерећује електроенергетски систем. Нара-
вно, енергија која се неовлашћено, без мерења троши, 
троши се немилице, због чега најчешће штетне последи-
це трпе управо купци који савесно, са уредним мерењем, 
троше електричну енергију и своје новчане обавезе уред-
но измирују. Неовлашћеном потрошњом се прекомерно 
оптерећује електроенергетски систем и наноси велика 
материјална штета.

Потребно је скренути пажњу јавности на штету коју 
трпи и ''Југоисток'', а то је око 10, 8 милиона евра на годи-
шњем нивоу, али и штету коју трпе грађани у зимским 
месецима када је стабилна испорука електричне енергије 
битнија него у осталом делу године. 

Штета нанета неовлашћеном потрошњом обрачунава 
се на посебан начин, регулисан Законом о енергетици и 
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, тако 
да је погрешно схватање купаца код којих се електрична 
енергија троши, а не мери, да овакво понашање може да 
прође без последица и да се неизмерена, а ипак преузета 
електрична енергија неће наплатити. 

Купци електричне енергије, поготово онај мањи број 
њих који електричну енергију троше незаконито морају 
да буду свесни казнених одредби Кривичног законика 
Републике Србије. Последице се састоје у кривичној од-
говорности и одговорности за материјалну штету од ко-
јих ''Југоисток'' неће одустајати у свим откривеним слу-
чајевима неовлашћене потрошње.

Посебан апел усмеравамо ка савесним купцима елек-
тричне енергије, да нам пријаве сваки познати случај не-
овлашћене потрошње који им је познат. На овај начин, 
сузбијањем противправног понашања и крађе електри-
чне енергије стварају се услови да се и у критичним, зим-
ским месецима обезбеде услови за квалитетно снабде-
вање електричном енергијом. 

Подсећамо да да је број на који грађани могу да позову 
електродистрибуцију и пријаве сумњу за крађу електри-
чне енергије 0800 018000. Позив на број је бесплатан, а 
грађани могу да се јаве и Кол центру ЕД Ниш на бројеве 
телефона 018/ 518 518 или 518 718.

 С. Манчић
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Пд" југоисток" Ниш стуб економске 
стабилности и развоја привреде  
овог дела србије

Са кОнфеРенциЈа за нОвинаРе кОЈа Је 21. децемБРа ОдРжана У ед "ЈУгОиСтОк" ниш

В еронка Видановић, ди-
ректор Дирекције за 
економско-финансијке 

послове у ЕД "Југоисток" Ниш 
предочила је присутним нови-
нарима да ЈП "Електропривре-
да Србије" представља једну за-
окружену целину коју чини 11 
делова (угљари, електране и 
дистрибуције). Од рада и успе-
шности ЕПС-а ,па и нашег ПД-
а, зависи енергетска независ-
ност наше земље, а  у исто вре-
ме ЕПС представља мотор, од-
носно окосницу развоја српске 
привреде.

Видановић је истакла да је 
ПД "Југоисток" Ниш значајан 
партнер многобројним купци-
ма у југоисточном делу Србије. 
Територијално, конзум нашег 
ПД-а чини пет округа, односно 
Град Ниш  и још 4о општина. 

ПД у свом саставу има шест огранака преко којих по-
слује - (Зајечар, Ниш, Пирот, Прокупље, Лесковац и Вра-
ње). 

Снабдева електричном енергијом 586.544 купца, од че-
га из категорије "домаћинства" 543.656 купаца, што чини 
92% од укупног броја.

-На високом напону имамо два купца, на 35 kV 19 купа-
ца и на 10 kV 447 купаца . 

На ниском напону је 37.738 купаца. Структура  у потро-
шњи је врло неповољна, и различита је од огранка до 
огранка. Преко 70% преузете енергије потроши се код ку-
паца у домаћинству што указује на амбијент у коме ради 
наше ПД и на  висину прихода које остварује од продаје, 
каже Видановић. 

Она је навела да је ПД "Југоисток" Ниш, из система ЕПС 
преузело 3.623.715 MWh,што је више у односу на план за 
3%, а уодносу на исти период лане за 1%.

У споственим електранама (7) произведено је 17.337 
MWh, што је више од произведене у 2011. години, а мање 
од плана.

Од електрана у туђем власништву, преузето је 985 
MWh, што је знатно више од плана и енергије преузете у 
2011. год. Расположива енергија је за три одсто била већа 
од плана, а за 1 % од количине у 2011. год.и износила је 
3.642.038 MWh. У новембру смо преузели 310.000 мегава-
тчасова електричне енергије.

Губици су износили 684.013 MWh и у односу на  плани-
ране су већи, а количина је у односу на 2011. годину неш-
то мања, што је свакако позитивно. Финансијски помно-
жено са набавном ценом то је преко две милијарде дина-
ра или две месечне фактуре у MWh. Набавна цена по 1 
kWh са ПДВ-ом износила је 3,216 динара. 

Продаја купцима износила је 2.958.025 MWh и већа је 
од прошлогодишње за два, а у односу на план за 
један одсто. Просечна продајна цена износила је 

Са кОнфеРенциЈа за нОвинаРе кОЈа Је 21. децемБРа ОдРжана У ед "ЈУгОиСтОк" ниш
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6,656 дин. са ПДВ-ом. Број купаца који су оства-
рили попуст за рационалну потрошњу износио је 
760.765, а попуст за благовремено измирење ра-

чуна од 5% остварило је 1.548.195 купаца у кумулативу, 
односно просечно, попуст је месечно остваривало 177 
хиљада купаца. Иначе, Управни одбор ЈП ЕПС продужио 
је важење Одлуке за рационалну потрошњу (до 350 kWh) 
у висини 11,89 % и донео нову Одлуку о ванредном попу-
сту за потрошњу у фебруару месецу, а од 5. октобра важи 
и Одлука којом се одобрава попуст од 15% уколико је пот-
рошња од једног до 500 киловатчасова ел. енергије.

Дистрибутивна разлика износила је 6.745 милиона ди-
нара и у процентима износи 40,51 од укупно оствареног 
прихода од продаје ел.енергије. Разлика између прихода 
од продаје ел.енергије и трошкова набавке представља  
дистрибутивну разлику која је практично део прихода од 
продаје ел.енергије и који нама остаје за покриће трошко-
ва пословања и евентуално инвестирање. Инвестирање 
је, иначе, веома важно, јер у индустрији енергетике нема 
стајања .Технологија иде напред свакодневно. Неопходно 
је стално подизање сигурности рада дистрибутивног сис-
тема ПД, као део целине, квалитетно одржавање, осавре-
мењивање и развој електроенергетских капацитета, уна-
пређење техничког нивоа управљања  ее системом у циљу 
поуздане испоруке ел.енергије купцима .То је основни за-
датак "Југоистока" и запослених који настоје да то реали-
зују, наводи Видановић.

У изузетно тешким условима при ниским температу-
рама (фебруар 2012.) запослени су успешно обављали по-
верене задатке. У току 2012 год. ПД"Југоисток" суочио се 
са високим степеном неликвидности, односно са недово-
љним приливом средстава за покриће нагомиланих оба-
веза на које ми нисмо могли да утичемо. ПД "Југоисток" 
остварило је негативан финансисјки резултат у периоду 
јануар-септембар ове године.

Веронка Видановић је рекла да степен извршења нап-
латног задатка за посматрани период износи 90,14 одсто. 
Наплата фактурисане реализације у периоду јануар -сеп-
тембар 2012. год. остварена је са 95,35 одсто, што је испод 
планираног процента од 96. Наплата фактурисане реали-
зације је у категорији "широка потрошња", група домаћи-
нства, остварена са 87,58 одсто, а код вирманских купаца 
са 93,31.

Због нагомиланог дуга из претходног периода, кумула-
тивни степен наплате код домаћинства износи 34,18%, а 
код вирманских купаца 40,63%. Из тог разлога, наше оба-
везе према ЕПС су се нагомилале, као и обавезе према ЈП 
ЕМС-у по основу мрежарине. Наше обавезе и према ло-
калним самоуправама су биле изузетно високе. У овој го-
дини са рачуна ПД "Југоисток" Ниш пренето је преко 400 
милиона динара у буџет општина, а по основу ПДВ-а на-
ше обавезе у просеку месечно износе  око 120 милиона 
динара, каже Видановић.

Она је навела да су наши највећи дужници предузећа у 
реструктуирању, буџетске установе (са локалног и репу-
бличког нивоа), предузећа која су више година у стечају 
итд. Њихов дуг износи преко шест милијарди динара. 
Ликвидност ПД-а зависи од прилива средстава и крета-
ња висине трошкова. Прилив средстава углавном пред-
ставља приход од ел.енергије и у зависности је од степена 
извршења наплатног задатка и степена наплате фактури-
сане ел.енергије, а што је у директној вези са кретањима у 
друштву, са платежном моћи наших купаца из свих кате-
горија (вирмански купци и домаћинства). Највеће проб-
леме кад је ликвидност у питању, стварали су нам до сада, 
а постоји могућност да се то опет догоди, тзв. "директни 
купци", односно РТБ Бор. Као значајан купац који преу-
зима око 12% енергије на месечном нивоу, а што је више 
од енергије коју преузимају огранци Пирот и Прокупље, 
својим неплаћањем учинио нас је великим дужником 
према ЕПС-у и ЕМС-у. Поред тога што су нам се обавезе 
значајно увећале према овим субјектима, морали смо да 
издвојимо квалитетна средства за плаћање обавеза по 
основу мрежарине и ПДВ-а за преузету и испоручену 
енергију РТБ Бор, а што је преко 700 милиона динара за 
период неплаћања (новембар 2008 -октобар 2010.). То је 
допринело  да своје обавезе према добављачима нисмо 
сервисирали у предвиђеним терминима због недостатка 
средстава.

Обавезе према локалним самоуправама су такође ве-
лики баласт нашем ПД, каже Видановић. Мегаломански 
захтеви појединих општина су такви, да ми из дистрибу-
тивне разлике не можемо да покријемо зараденаших за-
послених  на конзуму тих општина, а камоли да инвести-
рамо у енергетске објекте и још да платимо високе таксе 
и накнаде.У овој години то јепреко 400 милиона динара. 
У 2012. успели смо да према пружаоцима услуга (Косовске 
фирме) и добављачима измиримо нагомилане обавезе из 
2010. год., као и из 2011. Такође смо и обавезе према доба-
вљачима у 2012год ажурирали у највећој мери,а и потпи-
сан је репрограм дуга према ЈП ЕМС на 36 рата.

Смањењем трошкова на које смо могли да утичемо, не-
ликвидност је мало ублажена али је чињеница да ћемо 
бити суочени са сличним проблемима и у 2013. год.

Само профитабилан ЕПС, па и наше ПД које је сас-
тавни део ове целине, може бити сигуран ослонац раз-
воју привреде у Србији, односно у региону. Успешност 
нашег ПД-а утиче на рад Јавно комуналних предузећа на 
читавом конзуму. Многи наши купци су значајни доба-
вљачи ЕПС-а па и наши.Тај партнерски однос који се не-
гује дужи низ година, даје наду да ћемо у будућности 
ипак моћи да бележимо позитивне резултате  у посло-
вању. ПД "Југоисток" Ниш је значајно за привреду и 
грађане (наше купце) као и  за  свеукупни развој конзума. 
Само изградњом нових електроенергетских капацитета 
моћи ћемо да доведемо стране инвеститоре и да будемо 
ослонац и подршка малим и средњим предузећима, за-
кључила је директорка Видановић.

 С. Манчић
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Добијен сертификат  
о акредитацији

П Д "Југоисток" д.о.о. Ниш је крајем 2011. године 
приступило поступку актедитације својих лабо-
раторија за контролисање и оверу мерила у Огра-

нцима Ниш, Зајечар, Врање и Лесковац, а од новембра 
2012. год. може да се похвали и добијеним Сертификатом 
о акредитацији. 

Како законске процедуре за ову врсту посла налажу, са-
чињен је тим од запослених у Центру за смањивање губи-
така и Центру за ИМС. Тим чине: Мирољуб Николић ди-
пл.ел.инж. као председник Одбора контролног тела за 
стандард  SRPC ISO/IEC 17020:2002., Ивана Наранчић ди-
пл.ел. инж. као технички руководилац контролног тела 
за стандард SRPC ISO/IEC 17020:2002. и Дејан Симић ди-
пл.ецц. као представник руководства за рад контролног 
тела за стандард SRPC ISO/IEC 17020:2002.

Сходно закону о метрологији ("Сл.гласник РС", бр. 
30/2010) привредни субјект и друга правна лица могу 
обављати послове оверавања мерила, ако имају акт о ак-
редитацији прибављен у поступку акредитације и ако 
испуњавају захтеве стандарда SRPC ISO/IEC 17020:2002.

Међународни стандард 17020 је стандард који ближе 
уређује начин рада контролних тела. Стандард је серти-
фикационог карактера, односно по њему се врши оцена 
усаглашености и додела акредитације, а оцену усаглаше-
ности врши Акредитационо тело Србије (АТС).

Пре почетног оцењивања ПД "Југоисток" је омогућило 
модернизацију опреме за контролисање бројила на све 
четири локације.

Процес акредитовања обухвата 6 фаза. 

Прва фаза: иницијални контакт са АТС-ом у циљу јасне 
идентификације врсте акредитације која се жели и дос-
тављање пријаве за актредитацију са траженом докумен-
тацијом.

Друга фаза: АТС преиспитује поднети захтев, прегле-
дава достављену документацију и тражи евентуалну до-
пуну документације.

Трећа фаза:  АТС врши припрему оцењивања, именује 
тим за оцењивање и утврђује детељан план оцењивања 
ТОУ (тело за оцењивање усаглашености). Оцењивање се 
врши на основу стандарда и других нормативних доку-
мената за дефинисани обим акредитације.

Четврта фаза: Тим за оцењивање утврђује компетент-
ност подносиоца пријаве, укључујући компетентност 
особља као и валидност методологија и опреме за оцењи-
вање усаглашености.

Пета фаза: На основу резултата оцењивања и спроведе-
ног поступка акредитације тим за оцињивање даје пре-
поруку у вези са доношењем одлуке о акредитацији.

Шеста фаза: После доделе акредитације, АТС прати да 
ли тело за оцењивање усаглашености задовољава крите-
ријуме утврђене током процеса акредитације.

У саставу Центра за смањивање губитака електричне 
енергије формирана је Служба за контролисање бројила 
електричне енергије, тј. Контролно тело, (која обухвата 
четири локације Л1, Л2, Л3 и Л4) свих категорија купаца 
(класе тачности 0.5,1.0, 2.0 и 3.0). Сва контроли-
сања из обима акредитације се обављају на наве-
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деним локацијама контролног тела. Служба за 
контролисање бројила електричне енергије је ус-
твари контролно тело типа „C“ која задовољава 

опште критеријуме међународног стандарда ISO/IEC 
17020:2002 да пружа услуге како својој матичној органи-
зацији, тако и екстерним корисницима.

Контролно тело у ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш је успоста-
вило систем менаџмента за рад контролних тела, који 
примењује, одржава и ствара услове за његово континуа-
лно побољшање. Систем менаџмента за рад контролних 
тела је подржан одговарајућом организацијом и доку-
ментацијом (процедурама) на начин који је специфици-
ран у стандарду ISO/IEC 17020:2002.

Приручник о систему менаџмента за рад контролних 
тела, који прописује основне одговорности и поставку 
система менаџмента, чији је саставни део и Политика 
квалитета контролних тела, представља највиши доку-
мент система менаџмента којим се описују политика и 
општи циљеви квалитета контролних тела, унутрашња 
организација контролног тела, као и одговорности и ов-
лашћења кључног руководства, укључујући и одговорно-
сти и овлашћења за успостављање, одржавање и уна-
пређење система менаџмента за рад контролних тела.

По завршетку почетног оцењивања усаглашености које 
је одржано 27.06.и 28.06.2012. године које је спроведено 
на све четири локације, Акредитационо тело србије је до-
делило Сертификат о акредитацији 09.11.2012. године ПД 
"Југоисток" д.о.о. Ниш. Сертификат о акредитацији чине 
Одлука о акредитацији, сертификат и обим акредита-
ције. АТС уз сертификат додељује и симбол акредитације 

који ће ТОУ користити у складу са правилима коришћења 
симбола акредитације. Сертификат о акредитацији важи 
четири године, са могућношћу обнављања на поновни 
захтев.

У циљу сталног задовољења прописаних захтева за по-
слове за које је акредитација додељена, АТС спроводи ак-
тивности надзора:

•	 Редовно	надзорно	оцењивање	(припрема	и	увид	у	
документацију, надзорно оцењивање, извештај о 
надзорном оцењивању и доношење одлуке о 
одржавању акредитације).

•	 Ванредно	надзорно	оцењивање	(када	постоје	
приговори или писане примедбе на рад контролног 
тела, промене материјално-техничких и људских 
ресурса, правног статуса организације, управљачке 
структуре).

Добијањем Сертификата о акредитацији завршена је 
прва фаза у процесу оверавања мерила. У току је друга 
фаза а то је добијање овлашћења од стране Министарства 
финансија и привреде, чијим решењем се утврђује испу-
њеност услова за обављање послова оверавања мерила, 
односно жигосања. Тиме привредно друштво, односно 
лабораторије у оквиру Контролног тела, преузима на се-
бе оверавање мерила, оцену усаглашености и постављање 
државних жигова, што је за сада у надлежности Дирекције 
за мере и драгоцене метале.

Ивана Наранчић
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крађа „једе“ милионе евра!

РеализациЈа акциОнОг Плана за Смањивање гУБитака електРичне енеРгиЈе  
 У 2012. гОд. (ПеРиОд I-XI) У Пд ЈУгОиСтОк ниш

● Због неовлашћеног коришћења електричне 
енергије, финансијски губитак ПД "Југоисток" 
Ниш у периоду I-X 2012. износи 1229 милиона 
динара или 10,87 милиона евра

● У Југоистоку 5, 84% неочитаних потрошача

● Откривено је 1656 случајева краће и 
неовлашћене потрошње електричне енергије.
највише их је откривено у ЕД Лесковац, 698, у 
Нишу 575, у Прокупљу 200, у Зајечару 81, у Врању 
76, и Пироту 26.

У периоду од јануара до октобра 2012.године ПД Ју-
гоисток Ниш укупно је набавио 4028370 MWh еле-
ктричне енергије, а укупна продаја износила је 

3291298 MWh. Губици су, сходно томе, 737072 MWh,и у 
поменутом периоду износе 18,30%. Технички губици у 
овој статистици коју је у оквиру редовних послова спро-
водио Центар за смањење губитака , а у циљу спровођења 
Акционог плана за смањивање губитака, износе 9,05%. 
Нетехнички губици у поменутих 18,30% учествују са 
9,25%. Тиме је њихово учешће веће од учешћа техничких 
губитака и износи 50,54% у укупним губицима. 

Ако се за  просечну вредност kWh електричне енергије 
узме износ од  5,5 дин/kWh без ПДВ-а, нетехнички губи-
ци проузрокују финансијски губитак у периоду I-X 2012. 
год. од 2 048 милиона динара или 18,13 милиона евра.

Под претпоставком да од укупних комерцијалних гу-
битака крађа електричне енергије учествује са 60%, греш-
ке на мерним уређајима 30% и остало 10%, може се рећи 

да због неовлашћеног коришћења електричне енергије, 
финансијски губитак ПД "Југоисток" Ниш у периоду I-X 
2012. год износи 1229 милиона динара или 10,87 милиона 
евра.

По огранцима, евиденција и контрола губитака пока-
зују да у кумулативном износу губици од јануара до ок-
тобра у ЕД Електротимок Зајечар износе 19,29%, у ЕД 
Ниш 14,95%, у ЕД Пирот 18,84%, у ЕД Прокупље 18,17%, у 
ЕД Лесковац 18,18%, а у ЕД Врање 17,21%. 

ЕД Електротимок Зајечар
Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Еле-

ктротимок Зајечар ,када се упоређују њихове вредности 
по месецима током 2010, 2011.и 2012. године показују да 
су губици у јануару и фебруару ове године, на пример, ве-
ћи у овом огранку него што су били и током 2010. и 2011.
године. У марту су нижи, док у априлу, на пример, поно-
во показују раст у односу на две претходне године. Оче-
кује се да они до краја године укупно узевши буду нешто 
већи него у две претходне године.

У односу на планирани ток губитака, у ЕД Зајечар та-
кође има одступања навише, јер је планирано да губици у 
периоду јануар-октобар буду 11,65%, а достигли су 13,84%. 
И током читаве године били су већи од планираних.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности  остваре-
не у протеклом четворогодшњем периоду  показују да су 
губици у ЕД Електротимок Зајечар били већи од макси-
мално забележених у  четворогодишњем периоду у јану-
ару, фебруару и априлу, тада је то било најуочљивије, док 
су у мају, јуну и августу, на пример, пали чак и испод про-
сечних, у августу чак и испод минималних.
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Кумулативно, губици у овом огранку су изнад 
просечних, чак и изнад оних у 2011. години, са 
којима се „додирују“ само на пар тачака. У првим 

месецима прве половине године, они се показују већим и 
од максимално забележених кумулативних губитака у 
овом мерном периоду.

ЕД Ниш
Процентуалне месечне вредности губитака у ЕД Ниш, 

када се упоређују њихове вредности по месецима током 
2010, 2011. и 2012. .године показују да је овај огранак само 
у фебруару и незнатно у августу, 2012. године забележио 
губитке веће него оне које је по месецима показивао у 
2010, 2011. и 2012. години. У односу на интерни план гу-
битака, ЕД Ниш је ипак одступио и исказао веће кумула-
тивне вредности  губитака .

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности  остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду  показују да је 
ЕД Ниш у фебруару ове године имао губитке веће од мак-
симално забележених у овом периоду, а да су се они то-
ком године додиривали са просечним вредностима губи-
така, а за готово читаво време током 2012. били су испод 
максималних.

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на  минималне, просечне и максималне вред-
ности  остварене у протеклом четворогодишњем пери-
оду  у ЕД Ниш су веће од просечних, али и углавном ни-
же од прошлогодишњих, као и од максимално забележе-
них вредности.

ЕД Пирот
Процентуалне месечне вредности губитака , када се уп-

оређују њихове вредности по месецима током 2010, 2011. 
и 2012. године показују да је ЕД Пирот у фебруару, који је 
током ове године био критичан период по много основа 
кад је електрична енергија у питању, забележио губитке 
ниже него у истом месецу током 2010. и 2011. године. У ја-
нуару, марту и априлу оне су биле веће у овој него у истом 
периоду током прошле и претпрошле године, као и у сеп-
тембру, али је у октобру забележен њихов значајан пад.

Остварени кумулативни губици у односу на интерни 
план за 2012. годину  указују на то да су по плану губици 
у ЕД Пирот требало да се зауставе на 9,86%, али је у пери-
оду од јануара до октобра тај проценат 10,52%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности  остваре-
не у протеклом четворогодошњем периоду указују на чи-
њеницу да су губици често били близу или на нивоу мак-
симално забележених у поменутом мерном периоду, али 
да су од јула до октобра били значајно испод њих, а у пе-
риоду мај-јун и испод просечних.

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на  минималне, просечне и максималне вред-
ности остварене у протеклом четворогодишњем периоду 
у ЕД Пирот показују да се проценат губитака у другом де-
лу године спустио испод максимално забележених вред-
ности, да ће кумулативни губици бити већи од прошло-
годишњих и просечних, али нижи од максималних.

ЕД Прокупље
Процентуалне месечне вредности губитака, када се уп-

оређују њихове вредности по месецима током 2010, 2011.и 
2012. године показују да ЕД Прокупље, осим у фебруару, 
априлу и јулу, бележи губитке ниже од оних исказаних 
током истог периода 2010. и 2011. године.

Уместо интерно предвиђеног нивоа кумулативних гу-
битака од 18,77% у периоду јануар-октобар, ЕД Прокупље 
остварила је губитке од 19,97%.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности остваре-
не у протеклом четворогодошњем периоду показују да су 
губици у овој ЕД у поменутом мерном периоду углавном 
били изнад просечних, али испод максималних вреднос-
ти.

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на  минималне, просечне и максималне вред-
ности  остварене у протеклом четворогодишњем пери-
оду показују да су губици у овом огранку били на нивоу 
просечних, нижи и од прошлогодишњих, али и максима-
лних вредности.

ЕД Лесковац
Процентуалне месечне вредности губитака, када се уп-

оређују њихове вредности по месецима током 2010, 2011.и 
2012. године показују да су месечни губици у овој ЕД 
осим у фебруару, јуну и септембру, били нижи него губи-
ци током 2010. и 2011. године.

Уместо интерно предвиђеног нивоа кумулативних гу-
битака од 18,16%, исказани су губици од 18,92% за период 
од јануара до октобра.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности  остваре-
не у протеклом четворогодошњем периоду показују да је 
у ЕД Лесковац у мају месецу исказан резултат и такав ни-
во губитака који је нижи чак од минимално постигнутих 
у наведеном мерном периоду.

У наставку године, губици су у нивоу просечних и да-
леко испод максимално забележених.

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на  минималне, просечне и максималне вред-
ности  остварене у протеклом четворогодишњем пери-
оду указују на то да ће губици у периоду јануар-октобар у 
кумулативу бити нижи и од прошлогодишњих и 
од просечно забележених вредности. 
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ЕД Врање
Процентуалне месечне вредности губитака, када се уп-

оређују њихове вредности по месецима током 2010, 2011. 
и 2012. године показују да су губици у овој ЕД високи у 
првој половини године, али да су у фебруару били значај-
но већи од  губитака исказаних у истом периоду 2010. и 
2011. године.

 Уместо интерно предвиђеног нивоа кумулативних гу-
битака од 22,48%, исказан је губитак од 26,92%, у периоду 
јануар-октобар.

Месечне вредности губитака у процентима у односу на  
минималне, просечне и максималне вредности  остваре-
не у протеклом четворогодишњем периоду показују да су 
губици у фебруару били већи од максимално исказаних 
вредности у наведеном интервалу. У марту и јуну били су 
испод просечних вредности.

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на  минималне, просечне и максималне вред-
ности остварене у протеклом четворогодишњем периоду  
показују да су губици у ЕД Врање углавном били на ни-
воу прошле године, осим почетком године када је њихова 
вредност била испод прошлогодишњих и максималних .

ПД Југоисток 
Процентуалне месечне вредности губитака, када се уп-

оређују њихове вредности по месецима током 2010, 2011. 
и 2012. године показују да су губици на нивоу Привредног 
друштва "Југоисток" Ниш осим у фебруару, априлу, јулу и 
септембру, били нижи од губитака исказаних током 2010. 
и 2011. године. 

Ниво кумулативних губитака предвиђен планом  за 
период јануар-децембар требало је да буде 17,90%. Про-
шлогодишњи ниво кумулативних губитака у истом пе-
риоду био је 19,26%. Кумулативни губици ПД Југоисток у 
периоду јануар-октобар износе 18,30%

Месечне кумулативне вредности губитака у проценти-
ма у односу на минималне, просечне и максималне вред-
ности остварене у протеклом четворогодишњем периоду  
показују да су губици на нивоу ПД Југоисток углавном 
нижи од прошлогодишњег нивоа, нивоа директних ку-
паца и максимално забележених вредности. Ниво губи-
така у кумулативу ипак је већи од просечно забележених 
вредности у наведеном мерном периоду.

ЕД Електротимок Зајечар 

Наставак по максималној кривој ..............................14,68%
Наставак по просечној кривој ....................................14,10%
Наставак по минималној кривој. ...............................13,52%
Предвиђено планом  ......................................................11,71%
Смакнута година ............................................................13,50%
2011 .....................................................................................13,52%

ЕД Ниш

Наставак по максималној кривој ..............................  -
Наставак по просечној кривој ....................................27,50%
Наставак по минималној кривој ................................26,75%
Предвиђено планом  ......................................................23,49%
Смакнута година ............................................................27,50%
2011 .....................................................................................28,60%

ЕД Пирот

Наставак по максималној кривој ..............................11,02%
Наставак по просечној кривој ....................................10,35%
Наставак по минималној кривој. ...............................10,20%
Предвиђено планом  ......................................................   9,75%
Смакнута година ............................................................10,35%
2011. ....................................................................................10,13%

ЕД Прокупље 

Наставак по максималној кривој ..............................21,49%
Наставак по просечној кривој ....................................20,09%
Наставак по минималној кривој ................................20,17%
Предвиђено планом  ......................................................18,34%
Смакнута година ............................................................19,47%
2011 .....................................................................................19,47%

ЕД Лесковац

Наставак по максималној кривој ..............................20,60%
Наставак по просечној кривој ....................................19,69%
Наставак по минималној кривој ................................19, 05%
Предвиђено планом  ......................................................18,34%
Смакнута година. ...........................................................19,29%
2011 .....................................................................................18,48%

ЕД Врање

Наставак по максималној кривој ..............................28,22%
Наставак по просечној кривој ....................................27,12%
Наставак по минималној кривој ................................26,34%
Предвиђено планом .......................................................22,64%
Смакнута година ............................................................26,52%
2011 .....................................................................................26,52%

ПД Југоисток 

Наставак по максималној кривој ..............................19,21%
Наставак по просечној кривој ....................................19,21%
Наставак по минималној кривој ................................18,77%
Предвиђено планом  ......................................................17,90%
Смакнута година ............................................................18,76%
2011 .....................................................................................19,26%

ПРОГНОЗА КРЕТАЊА ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2012. ГОД. НАКОН ПЕРИОДА I-X
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Контрола мерних места
Лесковац на челу, Ниш на зачељу

Број контролисаних купаца у ПД Југоисток био је у ја-
нуару, марту, мају и октобру 2012. године већи од броја 
купаца контролисаних у истом периоду током 2010. и 
2011. године. План за текућу годину предвиђа далеко 
већи број контрола у односу на претходне две године.

Од 1. јануара до 1. новембра 2012. године у Југоистоку је 
годишњи план остварен са 64 %. То значи да је од плани-
раних 117605, обављено 76116 контрола мерних места. 
Најнижи проценат остварења контрола има ЕД Ниш, ко-
ја је до 1.11.2012. године остварила 38,52% контрола, а нај-
боље резултате постигле су ЕД Лесковац са 120,85% и ЕД 
Прокупље са 104,63% реализованих контрола. ЕД Зајечар 
има реализацију од 80,69%, ЕД Врање од 46,25% а ЕД 
Пирот 54,90%.

Број откривених случајева 
неовлашћене потрошње

За 10 месеци – 1656 крађа 

Од 1. јануара до 1. новембра 2012 .године на подручју Ју-
гоистока откривено је 1656 случајева краће и неовлашће-
не потрошње електричне енергије. Највише их је откри-
вено у ЕД Лесковац, 698, у Нишу 575, у Прокупљу 200, у 
Зајечару 81, у Врању 76, и Пироту 26.

Однос контрола и отркивене неовлашћене потрошње 
је на нивоу Југоистока током првих 10 месеци био 2,18%, 
највећи у ЕД Ниш, 3,12%, што не чуди јер је Ниш највеће 
конзумно подручје и највеће градско подручје на терто-
рији ПД Југоисток. Ово је уједно и највећи достигнути 
проценат односа ових параметара у последње четири го-
дине.

Замена бројила 
План остварен са 41, 43%

У огранку ЕД Зајечар замењено је 66,82% бројила у од-
носу на планирани број, у огранку Ниш 17,89%, у ЕД Пи-
рот 56,46%, у ЕД Лесковац 51,90%, у ЕД Врање 33,83%. Не-
нат неочитаних потрошача и износи 7.88%.

Потрошача са нултом потрошњом на нивоу ПД Југои-
сток има 1,94%, највише у ЕД Прокупље и ЕД Врање.

Током 10 месеци 2012. гоа нивоу целог Југоистока план 
замене бројила остварен је са 41,43%.

Очитавање бројила, нулта 
потрошња, баждарнице

 У Југоистоку 5, 84% неочитаних потрошача

Од јануара до краја октобра у ПД Југоисток проценат 
неочитаности износио је 5,84% од укупног броја потро-
шача. У ЕД Електротимок Зајечар тај проценат је 6,11%, у 
ЕД Ниш 5,60%, у ЕД Пирот он је најмањи и износи 3,42%, 
у ЕД Прокупље он је 5,69%, у ЕД Лесковац 5, 75%, док је у 
ЕД Врање највећи процдине, од јануара до 1. новембра, на 
подручју ПД Југоисток баждарена су  и сервисирана 
22064 бројила, највише у ЕД Електротимок Зајечар, нај-
мање у ЕД Врање. У истом периоду, током првих 10 месе-
ци баждарено је и сервисирано 3649 уклопних часовни-
ка, што је више него у читавој 2011. години.

Огранци Електротимок Зајечар, ЕД Ниш, ЕД Пирот и 
ЕД Врање су вршили контроле исправности уграђених 
кондезаторских батерија. Огранци Електротимок Заје-
чар, ЕД Пирот и ЕД Прокупље су вршили уградњу нових 
кондезаторских батерија. Препорука Центра је да се и ос-
тали огранци укључе у ове активности.

Д.Трајковић 

2009. 2010. 2011. 2012. Укупно Укупно  
(%)

ИМО код купаца Нови 2009 Нови Стари Нови Стари Нови Стари Стари + 
Нови

Стари + 
Нови (%)

Електротимок Зајечар 0 0 0 0 225 145 70 173 613 6,43

ЕД Ниш 0 0 0 1126 170 2087 94 837 4314 45,24

ЕД Пирот 0 11 64 64 108 172 125 246 790 8,28

ЕД Прокупље 0 19 0 275 8 489 37 212 1040 10,91

ЕД Лесковац 15 132 241 138 259 476 333 286 1880 19,71

ЕД Врање 11 0 0 208 0 523 29 128 899 9,43

ПД Југоисток 26 162 305 1811 770 3892 688 1882 9536 100,00

ИЗМЕШТЕНА МЕСТА МЕРЕЊА КОД ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ 
КУПАЦА ОД ПОЧЕТКА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ
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октобарска наплата –  
подстрек за рекордно добру годину

СаСтанак Савета  за тРгОвинУ електРичнОм енеРгиЈОм Пд "ЈУгОиСтОк" ниш  
ОдРжан 27. нОвемБРа У ОгРанкУ ед ПиРОт

Број купаца електричне енергије који су 
у претплати или имају дуговања до пет 

хиљада динара чини огромну већину у 
односу на остале ,мање савесне купце, и 

процентуално износи  70,57% у читавом 
Југоистоку. Њихово учешће у укупном дугу 

износи 1,32%
Од 100 хиљада динара до милион динара 

дуга има 4,66% купаца, а њихов дуг чини 
чак 61,32% укупних дуговања купаца 

из категорије домаћинстава на нивоу 
Југоистока

Н аплата електричне енергије у октобру 2012. 
године била је на нивоу целог Југоистока 
веома добра-ове године је наиме наплаће-

но чак две милијарде динара више него у истом пе-
риоду 2011. године, што значи да помака у овој об-
ласти и те како има, истакнуто је на седници Саве-
та за трговину електричном енергијом који је 27. 
новембра 2012. године одржан у огранку Пирот. 
Оно што представља велики проблем је и даље пи-
тање заосталих дуговања како из категорије дома-
ћинстава, тако и привредних субјеката и правних 
лица, и у његово решавање морају се укључити 
сви, од директора огранака до служби на те-
рену у јединственој акцији.
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Предузеће се све расположиве мере да се нап-
лата одржи на високом нивоу и побољша тамо 
где је она у неку руку подбацила у односу на прес-

тижне резултате огранака Електротимок Зајечар, Ниш и 
Пирот, при чему је ЕД Лесковац најближа остварењу за-
цртаног наплатног плана за ову годину. И огранци Проку-
пље и Врање предузеће хитне мере за повећање нивоа на-
плате током новембра и децембра, како би наплатни план 
био остварен онако како је планирано. Огранци Зајечар, 
Ниш и Пирот имају и пребачај што се наплатног задатка 
тиче и настојаће да те резултате задрже на високом нивоу 
до краја године.

-Чињеница је да, и поред рекордно добре наплате то-
ком целе 2012 .године, на пољу „обрачуна“ са такозваним 
„милионерима“ спектакуларних резултата није било, па 
се у том смислу решењу овог проблема мора посветити 
највећа могућа пажња. Ми смо врло задовољни процен-
том наплате у Пироту, Нишу и Електротимоку, па и Ле-
сковцу, али се морамо фокусирати на проблем  заосталих 
дуговања,- истакла је Ивана Ђенић, тадашњи директор 
Дирекције за трговину ПД Југоисток Ниш оцењујући ре-
зултате наплате у октобру и прецизирајући циљеве за но-
вембар и децембар, како би се 2012. година завршила са 
постигнутим, па и премашеним задатим наплатним за-
датком од 96%.

Иначе, кумулативно од јануара до октобра,  гледајући 
ПД Југоисток као целину, учешће купаца из категорије 
домаћинстава у  укупно продатој електричној енергији 
гледано у кумулативу износи 53,03%, што значи да такоз-
вани „вирмански“ купци учествују у укупно продатој 
енергији са мањим процентом, и чине 49,96%.

На дан 31.10.2012. године, број купаца електричне енер-
гије из категорије домаћинстава  који су у претплати или 
имају дуговања до пет хиљада динара чини огромну ве-
ћину у односу на остале, мање савесне купце, и процен-
туално износи  70,57% у читавом Југоистоку. Њихово 
учешће у укупном дугу износи 1,32%.

Од пет до 10 хиљада динара дугује 8,32%, и у укупним 
дуговањима купаца из ове категорије они чине свега 
2,49%. Од 10 до 20 хиљада динара дугује 7,20% купаца, а 
њихов дуг чини 4,21% укупног дуга купаца из категорије 
домаћинстава. Од 20 до 50 хиљада динара дугује 6,25% 
купаца и  њихова заостала дуговања чине 8,04% укупних 
дуговања. Купаца који дугују од 50 до 100 хиљада динара 
има 2,74% а њихов дуг износи 7,78% укупног. Од 100 хиља-
да динара до милион динара дуга има 4,66% купаца, а њи-
хов дуг чини  чак 61,32% укупних дуговања купаца из ка-
тегорије домаћинстава на нивоу Југоистока. Купаца са 
дугом већим од милион динара има 0,26% и њихов дуг 
представља 14,85% укупних дуговања. 

Највећих 50 дужника из ове групе дугује укупно 170,8 
милиона динара.

Ово су чињенице које јасно говоре да се не сме дозволи-
ти да групе дужника које се приближавају дугу од мили-
он динара расту и да се овај проблем мора хитно решава-
ти, тако што ће директори  огранака и сектори и службе 
за трговину, уз активно учешће Дирекције, предузети све 
у оквиру својих овлашћења како би се овај велики про-
блем решио и ставио под контролу.

Уједно се мора апеловати на све надлежне органе да по-
могну Електропроивреди Србије и њеним привредним 
друштвима да реше проблем дуговања предузећа у рестр-
уктуирању, као и  предузећа и установа у надлежности 
републике и локалне самоуправе,  а ЕПС и привредна др-
уштва морају, кад су запослени у питању, предњачити и 
бити пример редовног измиривања рачуна за утрошену 
електричну енергију, речено је на седници Савета за тр-
говину ПД Југоисток одржаној 27. новембра у ЕД Пирот.

Што се губитака тиче, они су нешто већи од планира-
них, и износе 18,30 % на нивоу целог Југоистока, док је 
планирано да не буду већи од 17,91%. Најнижи су у ЕД 
Пирот и ЕД Електротимок Зајечар, највећи у ЕД Врање и 
ЕД Ниш. 

Д.Трајковић

Против дугова  и судским  путем

И у октобру је настављена пракса наплате дуговања судским путем, па је тако током новембра број поднетих 
предмета на извршење на основу веродостојне исправе био 363, кад су домаћинства у питању и 14, кад се 
ради о вирманским купцима који су утужени због дуговања за утрошену  електричну енергију.                                    



30

П росечна наплата фактурисане електричне енер-
гије у Привредном друштву „Југоисток- Ниш“ на 
годишњем нивоу је задовољавајућа, оцењено је 

на последњем састанку Савета за трговину електричном 
енергијом у овој години. Последње анализе указују да је у 
овој години остварен укупан проценат наплате од 96,21 
посто, што је више од наложеног наплатног задатка. Тим 
поводом је директор Дирекције за трговину електричном 
енергијом у „Југоистоку“ Зоран Раденковић подвукао да 
је остварена наплата позитивна и да се у касу овог при-
вредног друштва слило 120 милиона динара више него 
лане. Ипак, како је директор Раденковић напоменуо, тре-
бало би да сви огранци привредног друштва, а поготову 
они код којих је слабија наплата, искористе последње да-
не ове године да у коначном побољшају досадашњи про-
ценат наплате.

Најбоља наплата је већ традиционално у огранцима 
„Електротимок“ и „Пирот“. У „Електротимоку“ остваре-
на је наплата са 100,97 посто, док у огранку „Пирот“ тај 
проценат наплате износи 100,90 посто. Одличан успех у 
наплати електричне енергије бележи и огранак „Ниш“ са 
до сада остварених 97,96 процената. Ваља истаћи да је ове 
године овај огранак постигао сјајне резултате у наплати 
електричне енергије код домаћинства, где је укупно ост-
варен проценат од 101,96 посто, а да су ове године про-
блематичнији били вирманци, те је код ове групе купаца 
постигнут проценат наплате у износу од 92,29 посто.

Завидне резултате остварили су и Лесковчани у чијем 
је огранку остварен проценат наплате са 93,34 посто, док 
су огранци „Прокупље“ и „Врање“ на претпоследњем и 
последњем месту наплатне лествице са остварених 88,76 
посто на подручју Електродистрибуције „Прокупље“ и  

86,38 посто на територији Електродистрибуције „Врање“, 
што у коначном нису занемарљиви  резултати.

Ипак, ову сјајну слику успешне наплате у години која је 
ускоро за нама, кваре нагомилана дуговања за утрошену 
електричну енергију. –Заостала потраживања на нивоу 
„Југоистока“ премашују 27 милијарди динара, а само у 
групи домаћинстава у категорији широке потрошње тај 
дуг је са последњим даном новембра 2012. године близу 
13,5 милијарди динара, истиче директор Раденковић. 
Због тога он и препоручује да до истека ове године циљ-
на група у наплати заосталих потраживања буду купци 
са дугом до 200 000 динара. На састанку директор Раде-
нковић је обавестио Савет да је на нивоу ЕПС-а донета 
методологија за наплату заосталих потраживања и уко-
лико Министарство за енергетику, развој и животну сре-
дину прихвати тај предлог, процењује се да би се до краја 
наредне године укупна дуговања према ЕПС-у смањила 
готово за половину.

Директор Раденковић је овом приликом навео и да 72 
фирме које су у реструктуирању дугују „Југоистоку“ се-
дам милијарди динара и да је потребно инсистирати на 
наплати бар текуће потрошње електричне енергије. Шеф 
Службе за односе са купцима у оквиру Дирекције за тр-
говину, Иван Кликовац је напоменуо да је неопходно 
пратити ликвидност фирми на АПР-у. Ове године, према 
речима шефа Службе за продају електричне енергије, та-
кође при Дирекцији за трговину, Иване Ђенић,  биће от-
писан дуг за непостојеће и неважеће објекте у износу од 
125 милиона динара. Реч је о 70 објеката који подлежу 
Упутству за предлагање отписа дуга за непостојеће и не-
важеће објекте на територији привредног друштва.

Оливера Манић

 СУмиРање гОдишњих РезУлтата на ПОСледњем СаСтанкУ  
Савета за тРгОвинУ електРичнОм енеРгиЈОм Пд „ЈУгОиСтОк-ниш“ У ОвОЈ гОдини

Наплатни 
задатак 
остварен
може  
још  
боље

Наплата фактурисане електричне енергије одлична ове године
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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ  
ПРЕ СВЕГА

анализа ПОвРеда на РадУ У Пд ЈУгОиСтОкУ

А нализа безбедности и здравља на раду која се ра-
ди на крају сваке године, представља начин да се 
сагледа стање у овој области на један свеобухва-

тан начин. Резултати анализе добијају се обрадом подата-
ка из свих огранака Привредног друштва, и они су прави 
показатељи који осликавају стање безбедности и здравља 
на раду у Југоистоку.

 Анализа је урађена врло свеобухватно, из више аспе-
ката, са циљем да се уоче недостаци, односно узроци који 
доводе до акцидентних ситуација и да се превентивним 
мерама утиче на њихово смањење или елиминисање. На-
мера нам је да преко служби за безбедност и здравље у 
ПД перманентним радом утичемо на свест запослених 
како би се стање система безбедности подигло на квали-
тетнији и виши ниво.

Који су најчешћи узроци повреда на раду и из којих ас-
пеката је рађена анализа, разговарали смо са Драганом 
Ћирковићем, водећим стручним сарадником за безбед-
ност и заштиту на раду.

Број повреда у овој години се смањио за око 6%  а одно-
си се на период од 1. до 9. месеца у  2012 . години и он из-
носи 1,99%  што је мање у односу на  201. 1год.  где је про-
ценат повреда износио 2,98%, односно у 2011. у Југоистоку 
су биле укупно 63   повреде а у 2012. години 43.

Повреде на раду, по индексу тежине повреде (лаке, теш-
ке, смртне) укупно у Југоистоку их је било 43; од тога ла-
ких 39, тешких три и са смртним исходом једна.

Највећи број повреда се догодио код квалификованих 
радника, висококвалофикованих радника и  радника са 
средњом стручном спремом што се тиче квалификаци-
оне структуре, а  по годинама старости најчешће повреде 
су код радника старости од 46 до 50 година.

Повреде од електричних извора бележе пад,  иако их 
није било много ни у 2011. години. Такође се бележи пад 
броја повреда од механичких извора док се повећао број 
повреда -тешка повреда са смртним исходом - један пад 
из хидрауличне корпе са смртним исходом.

Посматрајући број повреда по месецима, највећи број 
повреда десио се у јулу, а најмањи у новембру, а повећао 
се број повреда у почетку радне недеље. 

Повреде на раду као последица физичког напада од нн 
лица у овој години бележе благи пораст, јер је повећан и 
број неовлашћеног коришћења електричне енергије а  по-
већан је и број различитих врста крађа.

Треба нагласити да је законска регулатива везана за по-
вреде на раду, измењена од августа 2011. године од када се 
у повреде не сврставају повреде које су настале приликом 
доласка и одласка на посао. Но Уставни суд је 2012. годи-
не донео Одлуку којом се утврђује да претходна одредба 
Закона о здравственом осигурању није у сагласности са 
Уставом РС и конвенцијом МОР-а. У том смислу сматра 
се да постоји узрочна веза између обављања посла и по-
вреде која се догоди при доласку или одласку са посла.

Број изгубљених радних дана услед повреда на раду са-
гледавајући податке без последњег квартала бележи пад, 
од око 30%. Лекарски прегледи запослених и оспособља-
вање за безбедан рад су обављени у задовољавајућем бро-
ју, с тим што треба радити на чешћем оспособљавању за 
безбедан рад запослених као и руководећих запослених 
како би се смањиле или елиминисале повреде на раду јер 
људски живот нема цену.  

Центар за безбедност и здравље на раду врло често оба-
вља контроле и уочава неправилности на раду, и анали-
зирајући изворе и узроке повреда на раду дошао је до за-
кључка да се највећи број повреда догодио због непошто-
вања Правилника о техничким мерама сигурности на 
електроенергетским објектима и упутстава за безбедан 
рад, недовољног коришћења средстава и опреме за заш-
титу на раду од стране извршилаца радних задатака и 
због неиздавања или издавања неквалитетних докумена-
та за рад (дозвола за рад, налог за рад) од стране руково-
дећих запослених,  каже Драган Ћирковић  дипл. инж. 
Заштите на раду.

 M. Шиндић
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Организациона јединица 2012 % 2012 % 

ПД

Број запослених 1 2160

1.99%

Број запослених 1 2078

2.98%Број повреда 2 43 Број повреда 2 62

2/1х100 3 1.99% 2/1х100 3 2.98%

ПОВРЕДЕ НА РАДУ 
ПРеглед БРОЈа ПОвРеда на РадУ У ОднОСУ на БРОЈ заПОСлених

ГОДИНА 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ПД 56 43 57 72 55 60 63 43

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПО гОдинама

МЕсЕЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ПД 3 4 7 6 3 4 8 2 6

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПО меСецима за 2012.

РАДНИ ДАН Понедељак Уторак Среда четвртак Петак Субота Недеља

ПД 11 8 9 6 8 1 0

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПО Радним данима меСецима за 2012.

ГОДИНЕ стАрОстИ 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

ПД 2 3 4 7 5 10 6 4 2

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПО гОдинама СтаРОСти

рАДНИ сАт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПД 2 2 9 7 4 9 3 7 0 0

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПО РаднОм СатУ за 2012.

КВАЛИФИКАЦИОНА стрУКтУрА НК ПК КВ ВКВ ссс Вс Всс

ПД 56 43 57 72 55 60 63

ПРеглед ПОвРеда на РадУ ПРема квалификациЈи за 2012.

ИЗГУБЉЕНИ рАДНИ ДАНИ 
УсЛЕД ПОВрЕДА НА рАДУ

КВАртАЛ
УКУПНО

I II III IV

2011. ГОДИНА 420 337 316 239 1312

2012. ГОДИНА 180 196 229 605

2012/2011 (%) 42.85714 58.16023 72.46835 0 46.11280

изгУБљени Радни дани УСлед ПОвРеда на РадУ У Пд ЈУгОиСтОк
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Синдикална организација ПД Југоисток Ниш упутила 18.12.2012.године 
допис генералном директору ЕПС-а и директору ПД Југоисток Ниш

РАЗДВАЈАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – 
НАСИЛНО И НЕПОТРЕБНО

О Припрема приватизације мимо усвојених пла-• 
нова рада и стратегије развоја ЕПС-а ?

Разматрајући полазне основе за реорганизацију ЈП 
Електропривреда Србије које је прихватила Влада РС и 
којим се поред осталог предвиђа промена правне форме 
ЈП ЕПС у акционарско друштво и правна ,организациона 
и финансијска подела између енергетских делатности 
које су од општег интереса ,при чему се предвиђа да се 
обављање делатности од општег интереса организује у 
зависним привредним друштвима ЕПС-а  и то 

- једно за дистрибуцију електричне енергије и упра-
вљање дистрибутивним системом

- једно заснабдевање којем ће бити поверена  делатност 
јавног снабдевања ,што подразумева трговину елек-
тричном енергијом

- и једно или више за обављање делатности произ-
водње електричне енергије и угља

Синдикат  Југоистока је мишљења

- да је раздвајање дистрибутивне делатности на опера-
тора дистрибутивног система  и јавног снабдевача на-
силно, непотребно и да је перфидна припрема прива-
тизације мимо свих раније усвојених планова рада  и 
стратегије развоја ЕПС-а.

- Синдикат се жестоко противи даљем разбијању ЈП 
ЕПС и залаже се за јединствено, вертикално интегри-
сано предузеће са четири организационо чврсто по-
везане целине и то –производња електричне енергије, 
пренос електричне енергије, дистрибуција електри-
чне енергије (оператор дистрибутивног система) и 
трговина електричном енергијом (јавни снабдевач).

Као што и сами знате, издвајање преноса електричне 
енергије из система ЈП ЕПС је био погрешан потез и то 
функционисању ее система представља велики проблем.

У вези са претходним наводима, генералном директо-
ру ЈП ЕПС, председнику УО ЈП ЕПС, директору Дирекције 
за дистрибуцију електричне енергије, директорима  при-
вредних друштава, од стране КООР-а Синдиката ЕПС-а  
22.11.2012.године достављено је мишљење Синдиката и 
захтевано да ЕПС  Синдикату достави анализу оправда-
ности реструктуирања осносно реорганизације ЈП ЕПС 
,од стране консултантске куће“ Arthur D Little” коју је 
ЕПС ангажовао и из које ће се јасно видети предности и 
мане оснивања једног зависног ПД оператера  дистрибу-
тивног система и једног за снабдевање  електричном ене-
ргијом или пет зависних ПД оператера дистрибутивног 
система и пет за снабдевање електричном енергијом.

Такву анализу до данашњег дана нисмо добили и за-
хтевамо да нам се иста достави.

Уколико се поступи у складу са полазним основама за 
реорганизацију  ЕПС-а, чињеница је да у том случају опе-
ратор дистрибутивног система (електродистрибуције) 
излазе из састава ЕПС-а, постају налик комуналним пре-
дузећима ,што значи припрему за што бржу приватиза-
цију а у том случају и смањење броја запослених.

Синдикат није за то да се формира један оператор ди-
стрибутивног система, и један јавни снабдевач, јер то зна-
чи тоталну централизацију новца, централизовано пла-
нирање инвестиција и одржавање ЕЕО, заједничке на-
бавке и централизоване стручне службе, што доводи до 
вишка запослених у постојећим ПД.

Синдикат се залаже за јединствено вертикално орга-
низовано предузеће са четири чврсто повезане организа-
ционе целине, с тим што дистрибуцију електричне енер-
гије и трговину електричном енергијом  треба организо-
вати као пет зависних привредних друштава  у оквиру 
ЕПС-а, и при томе задржати децентрализован систем.

Свим операторима дистрибутивног система и јавним 
снабдевачима треба омогућити подједнаке услове при-
вређивања , с обзиром на то да постојећа електродистри-
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бутивна ПД  сада немају исте услове , а у најтежем поло-
жају је ПД Југоисток јер је основано од четири бивша ЈП 
која се налазе на југу Србије где је економски положај 
становништва најугроженији ,где је највећа незапосле-
ност, без значајне индустрије, тако да је наплата електри-
чне енергије веома отежана и где су због тога неоправда-
но велики губици електричне енергије.

Због сиромашног краја и економског положаја бивших 
ЈП а сада ЕД Југоисток Ниш недовољно је улагао у одржа-
вање ЕЕО и инвестиције, тако да ово ПД има великих 
проблема у енергетском смислу.

Код формирања пет зависних ПД у оквиру ЕПС-а (ОДС 
и ЈС) треба водити рачуна о свему наведеном.

С поштовањем 
Заменик председника СО ПДЕД Југоисток Ниш 

Бобан Стојковић

Захтев за стицање статуса 
службеног лица електромонтера

ПРВРЕДНА ДРушТВА 
ТРЕТИРАТИ КАО 
ДРжАВНИ ОРгАН, 
КРАђу СТРуЈЕ КАО 
СВАКу ДРугу КРАђу, А 
мОНТЕРЕ НА ТЕРЕНу КАО 
СЛужБЕНА  ЛИцА !!!

Како спречити крађу ел.енергије када Електропривреда 
годишње трпи штету од стотине милиона евра и како на-
платити потраживања од купаца за утрошену ел.ен, када 
су електромонтери који обављају те послове незаштиће-
ни и у свакодневној животној опасности. "

У редовном обављању основне делатности дистрибу-
ције ел. енергије сва Привредна друштва располажу сред-
ствима у државној својини у складу са Законом и Одлуком 
о оснивању Привредних  друштава, те се у смислу одред-
бе члана 4. Закона о државној управи сматрају имаоцем 
јавних овлашћења. Такође, одредбама Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја трети-
рају се органом јавне власти. 

Из наведеног, може се закључити да је заштита држав-
не имовине превасходни задатак електродистрибутив-
них Привредних друштава, али су нетехнички губици 
због разних облика крађа електричне енергије огромни, 
штета државне имовине мери се стотинама милиона 
евра. 

У заштити државне имовине Привредна друштва Еле-
ктродистрибуције Србије су остала усамљена и без по-
моћи државних органа. У недостатку адекватне реакције 
целокупног правног система и надлежних државних ор-
гана, без одговарајућих санкција против починиоца и 
учешћа органа унутрашњих послова на спречавању њи-
ховог понављања  кривична дела крађе ел. енергије по-
стају све масовнија појава. 

Облици крађа електричне енергије или самовласног 
прикључења су различити (постављање магнета ради 
ометања правилног регистровања потрошње електричне 
енергије, лакирање напонских мерних мостова како се не 
би регистровала потрошња на једној или више фаза, ски-
дање државне пломбе и ЕД пломбе, скидање напонских 
мерних мостова и померање клема, израда инсталација 
мимо мерних уређаја у току увођења инсталација и дру-
ги облици крађа).

Купци електричне енергије пружају отпор приликом 
контроле неовлашћене потрошње ел. енергије и обуставе 
испоруке електричне енергије због дуга за утрошену еле-
ктричну енергију, приликом искључења са електродис-
трибутивног система оних који врше кривична дела не-
овлашћене потрошње и самовласног прикључења на 
електродистрибутивни систем.

У таквим ситуацијама електромонтерима који редовно 
обављају своје радне задатке на контроли мерних места и 
обустави испоруке ел. енергије због дуга за утрошену ел. 
енергију прети опасност од нарушавања јавног реда и 
мира и покушаја или извршења кривичних дела из групе 
кривичних дела "против државних органа".

 О томе сведоче многобројне кривичне пријаве поднете 
против лица због извршења кривичних дела ''Спречавање 
службеног лица у вршењу службене радње из члана 322 
КЗ'', ''Напад на службено лице у вршењу службене дуж-
ности из члана 323 КЗ'', прекршајне пријаве за прекршај 
из члана 162. и 163. Закона о енергетици због онемогућа-
вања овлашћеним лицима приступ мерним уређајима 
као и кривичне пријаве за кривична дела: самовласног 
прикључења објеката, уређаја или инсталација (Став 1) и 
коришћење електричне енергије без или мимо мерних 
уређаја (став2) из члана 159. Закона о енергетици. 

Због огромних проблема да Привредна друштва Еле-
ктродистрибуција Србије заштите државну имовину која 
им је поверена на коришћење за обављање своје основне 
делатности, покушавала су да усменим и писменим за-
хтевима и на радним састанцима успоставе сарадњу са 
месно надлежним полицијским управама на конзумним 
подручјима која покривају. Надлежне Полицијске упра-
ве су се оглашавале ненадлежним за тражено поступање 
и заштиту наших електромонтера на терену уз обја-
шњење да Електродистрибутивна ПД немају јавна овла-
шћења да траже пружање полицијске помоћи, тако да 
нису ретки случајеви када су запослени у дистрибутив-
ним Привредним друштвима у обављању делатности за-
добијали тежу телесну повреду, тако да је једина могућ-
ност подношење кривичних и прекршајних пријава. 
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Због немогућности да се Привредна друштва Електро-
дистрибуција Србије сама штите државну имовину, овим 
се као Координациони Одбор Синдиката ЕД Србије об-
раћамо захтевом за помоћ у превазилажењу наведених 
проблема, за успостављање сарадње са месно надлежним 
Полицијским управама.

Захтевамо да се Привредна друштва Електродистрибу-
ција Србије  третирају као орган јавне власти, односно 
организације са јавним овлашћењима, тим пре што у 
остваривању права и пружању услуга поступају и у скла-
ду са Законом о општем управном поступку.

Очекујући разумевање за нагомилане проблеме, а све 
ради спречавања уништавања државне имовине, извр-
шавања обавеза према држави и оснивачу Привредних 
друштава ЕД Србије, предлажемо да Министарство уну-
трашњих послова преко својих полицијских управа :

1. третира Привредна друштва као државни орган у сп-
ровођењу одлука Привредног друштва, Закона о енерге-
тици, Уредбе о условима испоруке електричне енергије и 
то члана 27. и 28. и редовно пружа заштиту запосленима 
Привредних друштава ЕД Србије у обављању службене 
радње;

2. да се крађа електричне енергије третира као крађа 
сваке друге ствари и предузимају радње за откривање 
кривичних дела и учиниоца таквих кривичних дела;

3. да на тражење надлежних државних органа у пре-
ткривичном поступку МУП прибавља доказе неопходне 
за даљи поступак против извршиоца кривичних дела, а 
све у циљу подизања оптужнице и оптужних предлога 
против извршиоца кривичних дела (проналажење тачне 
адресе извршиоца кривичних дела, проналажење самог 
извршиоца кривичног дела, откривање саучесника и по-
магача у извршењу кривичних дела и других доказа);

Захтевамо да се Закон о енергетици измени и да се ис-
тим јасно предвиде:

1. обавезне одредбе којима се јасно и недвосмилсено 
електромонтерима електродистрибутивних Привредних 
друштава који раде на терену, на контроли  мерних места 
купаца ел. енергије и искључења због дуга за утрошену 
ел.енергију, дефинише стицање својства службеног лица 
у смислу оквира који су постављени Законом о државној 
управи и другим законима којима су дефинисани како 
овај тако и појмови везани за конкретну кривичноправну 
и прекршајну заштиту ових лица.  

2.  обавезне одредбе  које се односе на активно и јасно 
дефинисано учешће државних органа у заштити безбед-
ности електромонтера Електродистрибутивних Привре-
дних друштава који су изложени  све масовнијој тортури 
и физичким насртајима на терену  приликом обаљања 
својих редовних радних задатака на заштити државне 
имовине ( контроли мерних места и спречавању даљих 
крађа ).

3. обавезне одредбе за санкционисање понашања купа-
ца ел. енергије којима се злоупотребљавају правни ин-
ститути и тиме нарушава физичка безбедност радника а 
истовремено омогућава даље криминално понашање са 

великим материјалним последицама на државну имови-
ну. 

Захтевамо  да се покрене и спроведе иницијатива да се 
и други закони и подзаконски акти прилагоде циљу кона-
чне и ефикасне заштите запослених електромонтера. 

Сматрамо да ове захтеве морате да схватите веома  
озбиљно јер ћемо у  противном свим дозвољеним сред-
ствима синдикалне борбе заштитити наше запослене и 
њихово право на безбедан рад.

 Нећемо дозволити да се понови случај претучених 
електромонтера у Електродистрибуцији Београд, Еле-
ктросрбији Краљево у Новом Пазару, Југоистоку у Бо-
љевцу, Електровојводини и свим осталим дистрибутив-
ним ПД у којима електромонтери обављајући своје радне 
задатке на терену задобијају тешке телесне повреде опас-
не по живот са трајним последицима инвалидитета. 

Да је неопходно стицање својства службеног лица елек-
тромонтера који раде на терену говори и последњи случај 
који се десио на подручју Сомбора када су електромонте-
ри Станковић Стојан и Павловић Горан, извршавајући 
своје радне обавезе по налогу непосредног руководиоца 
вршили контролу утрошка ел.енергије у Бачком Грачацу 
код купца Милошевић Срђана и записнички констатва-
ли  да именовани неовлашћено користи ел. енергију - 
крађу. 

Купац Милошевић Срђан је преко свог адвоката потом 
поднео кривичну пријаву против именованих где поред 
осталог каже да су  дана 02.06.2011 год. на насилан начин 
ушли у двориште куће купца ел.ен. када он није био у 
кући већ само његови родитељи, представљајући се да су 
радници Електровојводине, пришли мерном месту, ски-
нули постојеће пломбе са бројила и да су његове родите-
ље наводно вређали за крађу ел.ен, о чему су сачинили за-
писник и искључили струју због тога што се како кажу 
наводно у тој кући преко спорног бројила краде струја и 
наглашава да су његови родитељи претрпели тортуру 
због клевете да краду ел.ен, да су нарушили својим на-
силничким упадом неповредивост стана, неосновано 
одузели пломбу са струјомера и неосновано их оптужи-
ли за крађу струје. 

По кривичној пријави  Кривично одељење Основног 
суда у Сомбору доноси осуђујућу пресуду и Станковић 
Стојана осуђује на новчану казну од 150.000,00 дин. а Па-
вловић Горана на 100.000,00 дин. као и да плате трошкове 
кривичног поступка у паушалном износу од по 2.000,00 
дин.  

Поставља се питање:  "Како спречити крађу ел.енергије 
када Електропривреда годишње трпи штету од стотине 
милиона евра и како наплатити потраживања од купаца 
за утрошену ел.ен, када су електромонтери који обављају 
те послове незаштићени и у свакодневној животној опас-
ности. "

У Крагујевцу, 06.12.2012. 
Заменик Председника КООР-а СО ЕД Србије  

Милорад Срнић
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XLI редовнА седницА Извршног 
одбора Синдиката радника ЕПС-а   
одржане 30.10.2012. године

О гОРућИм 
ПРОБЛЕмИмА- ОчИ у ОчИ 
СА ПОСЛОВОДСТВОм

1. Усвајање Записника са претходне седнице ИО.
2. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном 

сектору.
3. Упутство за престанак уговора о раду на одређено 

време.
4. Програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 

2012. и 2013. годину.
5. Договор о започињању преговора о Колективним 

уговорима код послодаваца за ПД у оквиру ЈП ЕПС и 
ЈП ПК „Косово“, ЈП ТЕ „Косово“ и ЈП 
„Електрокосмет“.

6. Одлуке.
7. Разно.

Дневни ред као у изреци истог усвојен је једногла-
сно.

М.Ђорђевић је информисао присутне да ће од 15 оо ча-
сова седници присуствовати в.д. генералног директора 
ЈП ЕПС Александар Обрадовић, са својим сарадницима и 
да је неопходно да се у кратким цртама осврнемо на тачке 
утврђеног дневног реда.

М.Ђорђевић је истакао следеће поводом Закон о утврђи-
вању максималне зараде у јавном сектору:

- да је Влада Републике Србије донела Уредбу о  крите-
ријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 
јавном сектору, у којој је наведено 8 критеријума на осно-
ву којих се одређује да ли правно лице има статус учесни-
ка на тржишту који има конкуренцију;

- у члану 3. Уредбе наведено је да је неопходно да прав-
но лице испуни 6. од 8 утрврђених мерила како би се сма-
трало да има конкуренцију на тржишту

- сходно напред наведеним мерилима требало би да се 
Закон о утврђивању максималне зараде не примењује на 
запослене у ЕПС

- аконтација октобарске зараде обрачуната је на основу 
старих начина обрачуна.

У склопу ове тачке дневног реда М.Ђорђевић је инфо-
рмисао присутне да је најављен протест КСС за 07.11.2012. 
године испред Владе РС, а сходно чињеници да није усле-
дила ниакаква реакција на захтеве изнете на штрајку 
упозорења одржаном у октобру. 

Поводом  Упутства за престанак уговора о раду на од-
ређено време које је в.д. ген.директора ЕПС доставио ди-

ректорима привредних друштава председник СО КО Ко-
столац Јовица Тошковић упутио је допис диретору ЈП 
ЕПС са чијом сте садржином сви упознати, те ће се сход-
но томе покренути разговор након доласка представника 
пословодства на седницу. 

Програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 
2012. годину усвојен је на основу ванседничног изјашња-
вања чланова Управног одбора. Усвојени програм посло-
вања не садржи део који се односи на финасијска из-
двајања за регулисање исплате накнаде за рад у сменама 
и део који се односи на средства опредељена за испалту 
отпремнина запосленима у Колубари Метал.

Синдикат је, приликом израде Програма пословања за 
2013. годину захтевао повећање зараде од 20%, као и по-
делу добити предузећа.

Б.Гојковић предлаже да се у захтеве приликом израде 
програма унесе и захтев за допунско пензионо осигу-
рање.

По питању Колективног уговора М.Ђорђевић је рекао 
да је неопходно сачувати ниво достигнутих права, и да 
ће се о преговорима за потписивање колективних угово-
ра разговарати у наставку седнице. 

Небојша Јовановић се осврнуо на тачку 3. предложеног 
дневног реда и истакао да је најважније направити план 
радне снаге.

О броју и структури запослених 

У 15 оо часова на седницу је дошао  в.д. ген.директор ЈП 
ЕПС Александар Обрадовић са својим тимом и то: Дра-
гана Рајачић, извршни директор, Александар

Јокић, специјални саветник, Драган Вељић директор 
дирекције за правна питања, Милан Вучетић, помоћник 
директора.

Милан Ђорђевић је поздравио чланове пословдства и 
прочитао дневни ред предвиђен за седницу ИО.

Поводом примене Закона о утврђивању максималне за-
раде у јавном сектору  директор Александар Обрадовић 
је нагласио да је познат став пословодства а сходно допи-
су који је послодавац доставио Влади РС.

Драган Вељић је истакао да је Влада РС донела Уредбу о  
критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентно-
сти у јавном сектору. Уредба садржи 8 критеријума од ко-
јих је неопходно препознати се у 6 како се на ЈП ЕПС не 
би примењивао Закон о утврђивању максиманих зарада. 
До обрачуна коначног дела зараде за октобар месец дефи-
нитивно ће се знати да ли се Закон примењује на запосле-
не у ЕПС.

Александар Обрадовић је нагласио да се ЕПС прибли-
жава либерализацији и отвореном тржишту и да сматра 
да се Закон не треба применити на запослене у ЕПС не са-
мо из разлога солидарности према запосленима.
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М. Ђорђевић је истакао да Синдикат радника ЕПС неће 
дозволити примену Закона на запослене и да ће, сходно 
даљим дешавањима, применити све врсте синдикалне 
борбе да заштити своје чланове.

Небојша Јовановић је поставио питање, а сходно Упу-
тству Владе РС, у колико критеријума за утврђивање кон-
курентности се ЈП ЕПС мозе препознати.

Драган Вељић је нагласио да се Упутство може тумачи-
ти на више начина али сматра да ЕПС испуњава 6 крите-
ријума како се на запослене не би примењивао Закон.

У склопу ове дискусије Бранко Гојковић се осврнуо на 
враћање ПДВ. Александар Обрадовић је нагласио да је у 
свим својим изјавама истицао чињеницу да је ЈП ЕПС 
приликом обрачуна ПДВ поступао по закону.

У наставку седнице Милан Ђорђевић се осврнуо на 
Упутство за престанак уговора о раду на одређено време, 
које је ген.дир ЈП ЕПС доставио свим директорима ПД и 
ЈП и нагласио да не да нема вишка запослених него 
постоји мањак радника у појединим сегментима произ-
водње.

Александар Обрадовић је истакао да се потписивање 
уговора о раду на одређено време често искаче из закон-
ски регулисаних форми и чињеница је да постоји мањак 
производних радника у неким предузећима  као и да по-
стоји велики број запослених који није директно у про-
изводњи. Анализа броја запослених је још у изради, про-
изводња не сме да буде угрожена, те је сходно томе доста-
вљен допис да су запослени који имају уговор о раду на 
одређено време а раде директно у производњи изузети од 
примене претходног дописа.

Имајући у виду напред наведено Милан Ђорђевић је 
замолио директора дирекције за правна питања Драгана 
Вељића да, у кратким цртама, образложи Допис од 
19.10.2012. године, који се односи на преузимање одгова-
рајућих законских мера за раднике који су остварили 
право на пензију.

Драган Рељић је рекао да је дат налог директорима ПД 
да према запосленима који на основу бенефицираног ра-
дног стажа испуњавају услов за пензионисање предузму 
одговарајуће мере прописане Законом.

Драган Крстић истиче да дистрибутери, годинама уна-
зад, захтевају да се на бази норматива и стандарда у дист-
рибуцији одреди потребан број и структура запослених, 
а сходно чињеници да се константно прима велики број 
запослених у администрацији. Такође истиче чињеницу 
да, заиста, постоји велики број радника који раде на при-
временим и повременим пословима, а који су систамати-
зовани у предузећима што је нелогично и противзакони-
то.

Такође инсистира на поштовању одредби Колективног 
уговора које регулишу обавезу послодавца да заснује ра-
дни однос на неодређено време са брачним другом или 
дететом у случају смрти запосленог који је био једини 
хранилац породице.

 Александар Обрадовић истиче да се у потпуности сла-
же са мишљењем Д.Крстића и наглашава да у ЈП ЕПС ни-
је проблем број запослених већ структура запослених, те 
је у том правцу и уперена напред наведена анализа запо-
слених која је у изради.

Јовица Тошковић се осврнуо на критеријуме за испуња-
вање конкурентности предузећа на тржишту и нагласио 
да је Упутство неразумљиво и нејасно и да је неопходно 
јасно и недвосмислено рећи да ли се Закон односи или не 
на запослене у ЈП ЕПС. Истиче да се пословање предузећа 
не треба и  не сме централизовати., а сходно наговештаји-
ма де ће се сва давања и сва плаћања једног привредног 
друштва вршити преко централних органа.

Сходно чињеници да је неопходно израдити анализу 
радних места и жељену структуру запослених Александ-
ар Обрадовић истиче да ће се након тога приступити јед-
ној реорганизацији запослених и превазилажењу про-
блема.

Миодраг Ранковић истиче да од изузетног значаја да се 
напред поменута анализа уради у што краћем периоду, 
али поучен досадашњим искуством и праксом изражава 
бојазан да ће се израда исте одужити. 

Наглашава да је неопходно у склопу те анализе изради-
ти и анализу колико ЕПС коштасједан запослени који је 
ангажован преко нон кор и других разних предузећа а 
колико би коштао да је запослен директно у ЕПС.

Синдикат је спреман да узме активно учешће у изради 
Анализе структуре запослених у ЕПС, како би се иста 
што пре израдила.

Милан Ђорђевић се у даљем излагању осврнуо на ус-
војени Програм пословања за 2012. годину и истакао да је 
приликом опредељења финасијских средстава за регули-
сање исплате накнаде за рад у сменама постојала најбоља 
намера уштеде новца а сходно чињеници да се огромна 
свота издваја за испалте накнада штете на основу пра-
воснажних пресуда, које осим основне накнаде садрже и 
обрачунате камате које су евидентно велике. Такође на-
глашава да је образложење које каже да се у основном ко-
ефицијенту већ налази уграђена накнада за сменски рад 
дискутабилно, а сходно пресудама. 

Драган Вељић је, поводом напред наведене дискусије, 
информисао присутне да је заказан састанак са предста-
вницима надлежног министарства на којем би се разго-
варало о овом проблему,  те да је неопходно радити на 
уједначавању судске праксе.

Осим тога наглашава да је заказан и састанак са мини-
стром правде на тему измена и допуна Закона о раду а на 
основу предлога који су од стране ЈП ЕПС већ презенто-
вани.

Када су у питању Посебни Колективни уговори Милан 
Ђорђевић је рекао да се они потписују на нивоу привред-
ног друштва од стране послодавца и репрезентативног 
синдиката. Досадашња пракса, која се показала изузетно 
добра, је да се направи јединствени модел за сва ПД и ЈП 
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у оквиру ЕПС те се на основу тог модела израде посебни 
КУ који садрже одређене специфичности везане за делат-
ности предузећа.

Предлаже да се приликом потписивања нових КУ као 
модел узме још увек важећи колективни уговори, те да се 
формирају тимови испред пословодства и Синдиката 
ЕПС.

Када је у питању израда Програма пословања ЈП ЕПС 
за 2013. годину став синдиката је да захтева повећање за-
раде од 20 посто као и исплату добити запосленима на ос-
нову остварене производње.

Бранко Гојковић се осврнуо на Упутство за престанак 
уговора о раду на одређено време и Допис који се односи 
на  преузимање одговарајућих законских мера за радни-
ке који су остварили право на пензију и поставио питање 
на шта се односи налог који је дат директорима. Сматра 
да допис није прецизиран а имајући у виду чињеницу да 
у истом не стоји који Закон и члан је неопходно примени-
ти да би се постигли резултати. Такође је неопходно дати 
кратку информацију о Програму пословања за 2013. го-
дину.

Александар Обрадовић је нагласио да је његов циљ пр-
венствено да ствари назове њиховим правим именом, од-
носно да добије преглед структуре запослених те сходно 
потребама запослене на одређено време који су неопход-
ни у процесу функционисања предузећа запосли за стал-
но.

Поводом Дописа који се односи на  преузимање одгова-
рајућих законских мера за раднике који су остварили 
право на пензију Драган Вељић је рекао да је исти и настао 
у договору са Синдикатом, а знајући да често постоји зло-
употреба коришћења институције бенефицираног рад-
ног стажа. На основу тога је и урађен овај допис који је по 
мишљењу директора јасан а имајући у виду да су за одла-
зак у пензију неопходна два услова, године старости и го-
дине стажа те да сви правници који се баве кадровским 
пословима знају на који закон да се позову.

Бранко Гојковић наглашава да у Закону о раду не стоји 
да запослени који оствари године стажа, по било којем 
основу, мора да иде у пензију тако да је објашњење и даље 
нејасно.

Предлог Синдиката је да се измени решење у оквиру 
квалификације запосленима који су испунили услов за 
пензију на основу стажа са увећаним трајањем а да се об-
разложење оваквих одлука поткрепи Законом о заштити 
здравља и безбедности  на раду и Актом о процени ризи-
ка.

Радојко Гајић је поставио питање какв је став према за-
посленима из јавних предузећа са Косова и Метохије, а 
сходно чињеници да  преко 50 посто запослених живи 
што јужно, што северно од Ибра и истиче да је синдикат 
и пословдство ових предузећа спремно да изнесе своје 
мишљење и предлоге који би помогли решавању овог, пр-
венствено политичког, проблема.

 Александар Обрадовић је нагласио да ЕПС, осим својих 
основних функција има и између осталог и функцију 
очувања интегритета на Косову и Метохији, као и да је 
укључен у разговоре са директором Канцеларије за КиМ 
Александром Вулином који се заснивају на могућности 
да ЕПС помогне нашим грађанима који живе на том под-
ручју, као и на изради планова повратка једног броја су-
грађана на Ким. Такође истиче да је изузетно важно за 
ЕПС и за све будуће планове да грађани који преузимају 
струју од Електропривреде Србије почну са редовнијим 
плаћањем исте.

Томислав Милићевић је је у свом излагању навео коли-
чину угља у налазиштима на Косову и Метохији и навео 
могућности евентуалног отварања копова на подручији-
ма где, још увек, има доста српског становништва.

Војин Костић истиче да се број запослених у Дирекцији 
ЕПС константно повећава и да је неопходно обратити 
пажњу колики број је ангажован на пројектима сходно 
својој стручној спреми, професионалним квалифика-
цијама и знањима.

Милан Ђорђевић је нагласио да  када је у питању изра-
да Програма пословања ЈП ЕПС за 2013. годину став син-
диката је да захтева повећање зараде од 20 посто као и ис-
плату добити запосленима на основу остварене произ-
водње.

Александар Ђорђевић је нагласио да је, управо из раз-
лога, ликвидности предузећа и квалитетног учешћа на 
тржишту,  захтевано повећање цене електричне енер-
гије.

Председник синдиката се захвалио в.д. ген.дир Алекса-
ндру Ђорђевићу и његовим сарадницима на учешћу на 
седници Извршног одбора, на одговорима и објашњењи-
ма и изразио наду да ће сарадња пословодства и синдика-
та бити квалитетна на обострано задовољство.
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Први ледени талас  
успешно савладан

налет ниСких темПеРатУРа ПОчеткОм децемБРа ниЈе УгРОзиО електРОенеРгетСки СиСтем „ЈУгОиСтОка“

А нализом прекида у снабдевању електричном ене-
ргијом, њиховим трајањем и бројем купаца на те-
риторији Привредног друштва „Југоисток-Ниш“ 

који су се нашли у мраку током првог леденог таласа од 8. 
12. до 14. 12. ове године, може се рећи да је електроенер-
гетски систем издржао оптерећење и да су проблеми, ко-
ји су се дешавали у снабдевању електричном енергијом 
током ових критичних дана, ипак брзо решавани с обзи-
ром на то да су и снежне падавине отежавале рад на тере-
ну. Срећом, најмање је било квара на 110 kV и 35 напон-
ском нивоу, док је због оптерећења електроенергетске 
мреже долазило до прекида у снабдевању на изводима 10 
kV напонског нивоа.

Кад је у питању 110 kV напонски ниво једино је у прекиду 
било снабдевање купаца са подручја које напаја трансфо-
рматорска станица напонског нивоа 110/35/10 kV „Бу-
јановац“. До квара је дошло 10. децембра и пар сати без 
струје је било око десет хиљада купаца. Од већих кварова 
и дужих прекида у снабдевању електричном енергијом на 
напонском нивоу 35 kV, који се десио истог дана, ваља 
издвојити кад је центар Ниша остао у мраку у поподневним 
часовима због квара на трансформаторској станици 35/10 
kV „Центар 2“ или тачније 10 kV извода АМД. 

Претходне ноћи дошло је до квара у трансформаторској 
станици 35/10 kV, односно на 35 kV изводу Брусник, због 
чега је готово целе ноћи преко две хиљаде купаца било без 
струје. Напајање електричном енергијом је успостављено 
у јутарњим часовима. Дана 9.12. дошло је и до квара у тра-
нсформаторској станици 35/10 kV „Мајданпек 2“ на 35 kV 
изводу „Доњи Милановац“ због чега је преко три хиљаде 
купаца пар сати било лишено континуираног снадевања 
електричном енергијом. Од дужих прекида у снабдевању 

на 35 kV напонском нивоу издвајамо и квар на 35 kV из-
воду „Промаја“ у трансформаторској станици 110/35/10 
kV „Бело Поље“.

У  условима екстремно ниских температура и чињенице 
да се већина купаца опредељује за електричну енергију за 
грејање својих домова не изненађује да су чешћи кварови 
на електроенергетским објектима напонског нивоа 10 kV. 
Од тежих кварова требало би издвојити квар на 10 kV из-
воду „Топоница“ у трансформаторској станици напонског 
нивоа 35/10 kV „Мала Плана“. Наиме, квар се десио 8.12. у 
поподневним сатима а поновно напајање 386 купаца, 
колико их је на том изводу, тек наредног дана, готово у 
исто време када је претходног дана дошло до квара. Опте-
рећење је изазвало квар 9.12. у истој трансформаторској 
станици, али овога пута на 10 kV изводу „Мала Плана“. 
Без струје је тада остало преко 600 купаца у трајању више 
од десет сати. Од тежих кварова на 10 kV изводима где је 
већи број купаца био без напајања дуже време издвајају се 
и кварови на изводима у трансформаторским станицама 
35/10 kV „Црна трава“, „Лебане“, „Неготин 2“ и други. Жи-
тељи дела насеља Палилула у Нишу су, такође, у периоду 
леденог таласа били на једној фази неколико дана док није 
саниран квар на 35 kV воду који повезује трансформаторску 
станицу 110/35 kV „Ниш 3“ са трансформаторском 
станицом 35/10 kV „Центар 2“, која управо напаја део ужег 
центра Ниша.

Ваља напоменути да већина регистрованих прекида у 
напајању купаца електричном енергијом на дистрибути-
вном подручју „Југоистока“ није трајала дуго и да су пре-
киди у време првог снежног таласа најчешће трајали у 
распону од десет минута до неких пар сати. Највећи број 
прекида у напајању се управо десио због оптерећења у три 
дана најжешћег удара леденог таласа у Србији 9. децембра, 
10. и 11. децембра на истеку ове 2012. године. Извештаји о 
прекидима са целог подручја „Југоистока“ указују на то да 
и тамо где су дуго трајали прекиди у снабдевању 
електричном енергијом, заправо је на тим изводима где су 
се десили кварови било мало купаца. Међутим, без обзира 
на то што се ради о малом броју купаца који су дуже време 
били без струје, екипе су улагале огромне напоре да са-
владају временске неприлике и санирају што пре кварове.

 Оливера Манић

Електроенергетски систем "Југоистока" 
издржао удар првог леденог таласа



40

Покушај крађе проводника  
са смртним исходом

на теРитОРиЈи ПОгОна алекСинац нишке електРОдиСтРиБУциЈе на СтУБУ  
ПРОнађенО БеживОтнО телО лица кОЈе Је ПОкУшалО кРађУ ПРОвОдника

Н а електроенергетском објекту (челично решетка-
сти стуб 10 kV вода "Ново насеље-Катун") на те-
риторији Погона Алексинац нишке Електродис-

трибуције, 21.новембра 2012. године је око 15,35 часова 
нађено тело Горана Манасијевића (1967. год.) из Алексин-
ца који је у очигледној намери крађе проводника, нажа-
лост, преминуо.

На лице места је, одмах након пријаве инспектора 
ОУП-а, изашао шеф техничке службе Погона Алексинац 
Саша Ђорђевић, директор Погона Алексинац Мирослав 
Пешић, као и инспектори ОУП-а Алексинац, јавни тужи-
лац, истражни судија, мртвозорник и ватрогасци, када је 
и установљено да је поменути Горан Манасијевић само-
иницијативно, без одобрења надлежних, попевши се на 
стуб у циљу крађе проводника, преминуо. Горан Манаси-
јевић није радник ЕД Ниш.

По налогу истражних органа, далековод је око 16 часо-
ва искључен са мреже и без напона су били житељи Новог 
Насеља и села Глоговица и Алексиначки Бујмир. Стручне 
полицијске и истражне службе тужилаштва су након 

увиђаја константовали смрт поменутог лица, а екипе ЕД 
Ниш, Погона Алексинац су након завршетка истражних 
радњи и уклањања тела, пустили напон кроз поменути 
далековод око 20 сати и 30 минута.

Напомињемо да је протеклих година као и током ове, 
било више покушаја неовлашћеног уласка у електроенер-
гетске објекте и отимања опреме на подручју општине 
Алексинац (крађа трафо уља, трансформатора на стуб-
ним трафостаницама, проводника…), те је из тих разло-
га ЕД Ниш покретала питање решавања овог проблема, 
који је, нажалост, у овом случају завршио трагичним ис-
ходом.

С. Манчић
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Продужили му век трајања

РемОнтОвани генеРатОР Ради  Уз ПОвећане меРе кОнтРПле

Изгледа да за машине у малој 
хидроелектрани „Света Петка“ 
не важи изрека да све има свој век 
трајања. Генератори су вредно 
производили електричну енергију 
више од века, па тек прошле године 
је један „поклекнуо“ и показао да 
му треба више неге и бриге да би 
могао да „вуче“ бар још један век.  
Виталност су му поново вратиле 
екипа Релејне заштите нишке 
Електродистрибуције и АТБ "Север" из 
Суботице. Шеф Службе за одржавање 
малих хидролектрана Живојин 
Алексић очекује да ће се убудуће више 
пажње посветити овим најстаријим 
електроенергетским објектима и 
зачетницима електрификације.

Екипа Релејне заштите после завршене контроле разводног постројења

Шеф Службе за одржавање малих хидроелектрана у 
нишкој Електродистрибуцији дипломирани машински 
инжењер Живојин Алексић подвлачи да је тек после 104 
године рада у малој хидроелектрани „Света Петка“ оба-
вљен генерални ремонт агрегата А1 и то због тога што је 
дошло до лома вратила турбине. Ремонтом је обухваћена 
турбина, генератор, репарација клизних лежајева, балан-
сирање ротора генератора у сопственим лежајевима, као 
и ласерско саошавање вратила агрегата.

-Посебно је интересантан ремонт генератора, каже Жи-
војин Алексић. -На њему је извршено премотавање на-
мотаја статора и преизоловање полова ротора. На буди-
лици су, такође, премотани намотаји статора и ротора и 
израда новог колектора и ексцентра будилице. -На тај на-
чин је задржана потпуна аутентичност генератора, исти-
че он. То је уједно и модел за ремонт генератора, који су 
под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Сви ови радови, према Алексићевим речима, су завр-
шени 28.02.2012. године, затим је агрегат синхронизован 
на мрежу. Потврђено је да је агрегат успешно ремонтован 
и да може да се пусти у трајан рад. Међутим, Служба за 
релејну заштиту је извршила контролу разводног постро-

јења и констатовала да непоуздан рад прекидача онемо-
гућава тачно подешавање примарне заштите и правовре-
мено искључење.

Због недовољне количине воде и непоуздане релејне за-
штите овај агрегат је био ван строја. Недавним привреме-
ним подешавањем релејне заштите и повећањем доточне 
воде агрегат је пуштен у рад.

Дирекција за стратегију и инвестиције планирала је да 
се за ревитализацију 15 МХЕ из кредита EBRD банке обе-
збеди 23 милиона евра. У ПД Југоисток то су МХЕ: Света 
Петка, Сићево, Вучје, Соколовица, Гамзиград, Темац и Је-
лашница. Том ревитализацијом ће се повећати инстали-
сана снага и безбедност малих хидроелектрана. Генера-
лни пројекат ревитализације ради ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-
ХИДРОИНЖИЊЕРИНГ. Завршетак пројекта се очекује 
крајем ове године, а почетак радова следеће године. Тиме 
ће се обезбедити трајно решење да генератори у нишким 
малим хидроелектранама раде без икаквих бојазни од 
застоја.

-Уводимо још неке новине, наглашава Алексић. - До са-
да мале хидроелектране нису биле обухваћене Техничким 
препорукама бр. 15 а које се односе на обим и учесталост 
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радова на одржавању електроенергетских објеката, напо-
миње он. Препоруке обухватају планове са роковима за 
обављање појединих радова и мерења. При обављању тих 
радова примењују се правилници о техничким нормати-
вима за електроенергетске објекте. На наш предлог пре-
поруке ТП 15 допуњене су обимом одржавања за мале 
хидроелектране. -Очекујемо да ће сви Огранци ПД „Југо-
исток“ у плановима одржавања сагледати и мале хидрое-
лектране, јер су то најстарији електроенергетски објекти 
и први произвођачи струје и садрже поред стандардне 
опреме коју имају сви електроенергетски објекти још и 
турбине, генераторе са побудом, фреквентне регулаторе 
брзина и уставе. 

Такве контроле и мерења обављана су само после хава-
рија и након њихових санација, а требало би, како Але-
ксић тврди, да то буде устаљена пракса . -У извештајима 
су достављани само резултати мерења. Сматрам да би из-
вештаји требало да садрже према техничким стандарди-
ма прописане величине, измерене величине и закључак, 
каже на крају Алексић са надом да ће коначно заживети 
дужна пажња према постројењима у малим хидроелек-
транама.

Оливера Манић

Плакета као симбол  
поверења

фОРУм за заштитУ ПОтРОшача УРУчиО вРеднО ПРизнање нишкОЈ електРОдиСтРиБУциЈи

Н ишка Електродистрибуција је поводом обеле-
жавања десет година постојања Форума за заш-
титу права потрошача у Нишу добила заиста 

вредно признање од овог удружења, плакету за успешну 
сарадњу током деценије рада овог Форума на заштити 
потрошача. Овом плакетом председник Форума за заш-
титу права потрошача Јован Јовановић је заправо оце-
нио да се последњих година све више успоставља „бона 
фидес“, односно поверење купаца у њену електродист-
рибуцију, која улаже напоре да обезбеди поуздано и ква-
литетно снабдевање електричном енергијом, чинећи све 
да своју услугу учини што модернијом и доступнијом.

Доскорашњи руководилац Сектора за трговину елек-
тричном енергијом у нишкој Електродистрибуцији Ми-
рољуб Јовановић подвлачи да је ово признање тим пре 
драгоценије, јер ниједној другој институцији која се ба-
ви пружањем услуга овога типа није уручена плакета. – 
Чињеница је да се однос према нашим купцима из годи-
не у годину мења набоље и да нам је важно да буду задо-
вољни нашом услугом, каже Јовановић.- Увек смо отво-
рени да изађемо у сусрет свакоме ко има неке недоуми-
це у вези рачуна, као и да се договоримо око плаћања ду-
га а да то не трпи ниједна страна у уговорном односу.

Задовољство пословодства због уручивања ове плаке-
те о успешној сарадњи је тим пре и веће ако се има у ви-
ду да се ово признање поклопило са високо оствареним 
процентом наплате септембарских рачуна, чак 117,49 
посто. Овако сјајне резултате у наплати је нишка Еле-
ктродистрибуција остварила у јуну прошле године са 
117,68 посто.

 О. Манић
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Неговање традиције  
и успомене на колегу 

ОдРжан дРУги шахОвСки мемОРиЈални тУРниР "гОРан недељкОвић" У Пд "ЈУгОиСтОк-ниш"

П оводом четврте године (25.1.2008.–25.11.2012.) од 
преране смрти Горана Недељковића, великог за-
љубљеника у шаховску игру и радника Електро-

дистрибуције Ниш, Градски шаховски савез Ниша, под 
покровитељством ЕД „Југоисток“ Ниш, организовао је  
Брзопотезни турнир у шаху: „Други Меморијал Горана 
Недељковића 2012“. То је уједно једанаести квалифика-
циони „ГРАН ПРИ НИШ 2012“. 

Играло се 11 кола, по швајцарском систему, уз темпо 
игре од пет минута за размишљање, по играчу, по Прави-
лима игре ФИДЕ и додатку за брзопотезни шах.

Први потез повукао је директор Ванградске Дистри-
буције нишке Електродистрибуције Драгослав Павловић, 
који је овим поводом истакао да је задовољан што је овај 
турнир превазишао локалне оквире и да су се у просто-
ријама ЕД "Југоисток-Ниш" окупили не само врсни ниш-
ки шахисти, већ и заљубљеници у ову древну спортску 
игру из Београда, Пирота, Панчева и Прокупља. Своје за-
довољство одзивом шахиста није крио ни председник 
Градског шаховског савеза Драган Живић, подвлачећи да 

су били у могућности да обезбеде учешће само за 35 еки-
пе. Ове године, према Живићевим речима, наградни фо-
нд износио је укупно 40 хиљада динара, а победник је ос-
војио пехар, који остаје овога пута у његовом трајном 
власништву.

Интернационални мајстор Мирослав Миљковић је ос-
војио прво место на Другом меморијалном турниру у 
знак сећања на Горана Недељковића. Миљковић је иско-
ристио погрешан потез свог партнера Зорана Илића, који 
је био у вођству али је поражен у последњем колу. Тако је 
Миљковић поновио прошлогодишњи тријумф. Овом 
турниру присуствовали су, осим бројних Горанових при-
јатеља и колега, и његова супруга и  ћерка Бојана, која је и 
сама велики заљубљеник у шах.

О.П.М.

Традиционални омаж Горану Недељковићу и овога пута окупио много заљубљеника у шах
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ед Лесковац се припрема 
за преузимање још две 
„стодесетке“ од 2013. године

ед
 Л

ес
ко

ВА
Ц

К рајем новембра у радној посети „Електродистри-
буцији Лесковац“ боравила је мала екипа стручња-
ка из ЕМС-а – Регионални диспечерски центар 

Крушевац: руководилац овог центра Зоран Мићановић, 
Зоран Ракић, задужен за управљање ТС и Иван Благоје-
вић, диспечер у ЕМС-у. Задатак ове групе била је да за-
посленима у ЕД Лесковац који се баве управљањем, одр-
жавањем и заштитом објеката 110/х kV пружи најваж-
није информације о двема трафостаницама 110/х kV које 
ЕД Лесковац од 2013. године преузима од ЕМС-а. У пи-
тању су трафостанице „Лесковац 1“ и „Босилеград“. 

Како су истакли представници ЕМС-а, у процесу усту-
пања трафостаница 110/х kV електродистрибутивним 
предузећима, Регионални диспечерски центар ће преда-
ти чак 19 станица овог типа – привредним друштвима 
„Југоисток“ и „Електросрбија“.

Извршена је презентација карактеристика ове две тра-
фостанице са следећим циљевима: приказивање основне 
структуре трафостаница, указивање на могуће критичне 
ситуације, начин поступања након деловања заштите, 
начин на који је ЕМС управљао овим трафостаницама, 
документа за рад која су у обавези да се примењују код 
објеката (трафостаница) I, II и III категорије. „Емсовци“ 

су указали и на искуства у вези са критичким оптере-
ћењима ових трафостаница, односно које се прекорачење 
номиналних снага може сматрати дозвољеним за експло-
атацију а од које границе је то ризично толерисати. У ве-
зи с тим, како су истакли, ТС „Босилеград“ је далеко од 
било каквог преоптерећења, док се код ТС „Лесковац 1“ у 
извесним ситуацијама може десити да се досегне та гра-
ница. 

Екипа из ЕМС-а – РДЦ Крушевац је, заједно са једним  
бројем запослених из ЕД Лесковац који раде на овим по-
словима, обишла обе трафостанице где је још једном на 
лицу места указано на најважније карактеристике ових 
трафостаница и начине управљања.

Електродистрибуција Лесковац, може се слободно ре-
ћи, спремно дочекује преузимање ове две „стодесетке“ 
јер већ дуги низ година управља са пет трафостаница 
овог напонског нивоа и има добро организовану Службу 
за одржавање ЕЕО ВН као и Службу за планирање пого-
на, релејну заштиту и систем даљинског управљања.

Н. Станковић
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Поводом обележавања 50 година рада, Регионална привредна комора Лесковац је у петак, 
14. децембра, доделила признања за сарадњу предузећима, установама и појединцима са 
територије Јабланичког и Пчињског округа. Међу награђеним организацијама је и Огранак 
„Електродистрибуција Лесковац“. У име ЕД Лесковац, плакету са дипломом, примио је мр 
Мирослав Дочић, директор „Електродистрибуције Лесковац“.

Н.С.

Признање  
Привредне коморе  

ЕД Лесковац
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НиШ у ЗНАку јуБиЛејА

На заседању Одбора за прославу Миланског едикта, усвојен је предлог програма и 
одлучено је да свечаност почне 17. јануара 2013. године концертом руског хора духовне  
музике  Сретењског манастира у Народном позоришзу у Нишу. У раду одбора су 
учествовали премијер Ивица Дачић, министри Владе Србије, амбасадори Русије, Италије, 
Француске, Енглеске, Турске, Грчке и представници верских и локалних заједница.  

У СУСРет ПРОСлави миланСкОг едикта

Прослава Миланског едикта  почиње 17. јануара и Нишу, 
граду где је рођен цар Костантин и трајаће до 28. октобра 
2013. године, каже се у организационом одбору  за обеле-
жавање прославе овог великог јубилеја  којим је преседавао 
председник Србије Томислав Николић и патријарх српски 
Иринеј.

Свечаност поводом прославе Миланског едикта имаће 
више аспеката, од културног, образовног, духовног и тури-
стичког  и  трајаће до 28. октобра 2013. године на дан битке 
код Милвијског моста (битка код Милвијског моста била 
је 28. октобра 312. године северно од Рима, где је Конста-

нтин Велики победио Максенција и постао неприкосно-
вени владар западног дела Римског царства).

- У тој свечаности треба да учествујемо сви заједно јер 
имамо могућност да преставимо Србију као цивилизацију 
која је достојна предака, рекао је председник Србије То-
мислав Николић и додао да је веома важно да сви уложимо 
напоре да направимо јубилеј на који ће наше потомство 
бити поносно.

Патријарх српски господин Иринеј осврнуо се на избор 
места прославе, града Ниша у коме је Константин Велики 
рођен. -То је место које спаја Исток и Запад,  право место 
које обједињава све хришћанске религије. Да није било 
Едикта који је допринео развоју света, науке, религије, 
свет би био много сиромашнији. 

Владика нишки господин Јован је на коференцији за но-
винаре нагласио да је град Ниш спреман да изнесе просла-
ву и да има довољно снаге и могућности за то и представио 
је пројекте везане за обележавање годишњице Миланског 
едикта. Један од њих је издавање књиге- беседа патријарха 
српског Иринеја " Покајте се и верујте у јеванђеље". Најве-
ћи мисионарски пројекат који Епархија нишка прилаже 
прослави годишњице Миланског едикта је документарна 
серија "Константиново наслеђе" православна култура 21 
века. Серија од шест епизода направљена као дијалог Пра-
вославне цркве са савременом културом света. Биће одр-
жано низ предавања и трибина на којима ће говорити 
епископи, а и гости из иностранства. Биће приказан и фи-
лм о цару Константину - Никите Михалкова.

Епархија нишка у сарадњи са градом, Универзитетом и 
Народном библиотеком припрема и велику монографију 
о цару Константину која треба ускоро да изађе из штампе, 
а Центар за црквене студије прилаже прослави двотомни 
зборник у част Миланског едикта. Пројекат „Реч Божија 
Константиновом граду“ који је покренула Епархија нишка, 
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припрема  Нови завет  који ће бити подељен верницима 
наше епархије.

Град Ниш  ће у 2013. години примити велики број ту-
риста те је то и шанса да се нађе на туристичким картама 
света као пожељна дестинација. “То је добра прилика за 
град да покаже своје потенцијале у сваком погледу и уве-
рен сам да ћемо дати све од себе да на најбољи начин иско-
ристимо прилику, када ће се цео свет обрети у граду где је 
рођен цар Константин, рекао је градоначелник Ниша др 
Зоран Перишић.

Драма о Константину Великом
Аутор романа  „Константиново раскршће“ Дејан Стои-

љковић писаће  историјску драму „ Константин : Знамење 
анђела“, којом ће нишко Народно позориште обележити 
годишњицу Миланског едикта. Стоиљковић је и спремао 
материјал за наставак романа Константиново раскршће и 
монографију „ Константин Велики -легенда и стварност“  
али како сам каже „писање овакве  драме је велики 
изазов“.

Историјска драма „Константин: Знамење анђела“ говори 
о животу и делу Константина Великог кроз призму нај-
битнијих тренутака из његовог богатог живота. Драма је 
замишљена тако да се смењују сцене историјске личности 
са сценама Константина - човека као сина, супруга, оца а 
посебан део је посвећен реформаторској делатности и 
преобраћењу у хришћанство. Кроз драму Костантин ће 

говорити и о младости проведеној у родн-
ом Наису, војном службовању под 

Галеријем, гледаоци ће има-
ти прилику да виде и пр-

еломне догађаје као 
што су виђење кр-
ста на небу близу 

Рима, Први Васељенски сабор, проглашење Миланског 
едикта, изградња Константинопоља.

Споменик цару Константину
У склопу обележавања  17 векова Миланског едикта 

Ниш ће добити и споменик цару Константину  по пројекту 
који је победио на конкурсу 2004. године. Споменик ће 
бити завршен и постављен најкасније до 28. октобра 2013. 
када ће бити одржана завршна манифестација обележава-
ња годишњице Миланског едикта у Нишу.

Промоција Миланског едикта
У циљу анимирања грађана како у Нишу тако и у оста-

лим градовима Србије  да се укључе својим предлозима у 
обележавање јубилеја, 17 векова од потписивања Мила-
нског едикта, нишке занатлије настављају са организова-
њем изложби традиционалних заната са обележјима цара 
Константина.

Ове изложбе су обишле Бјељину, Букурешт,  Нови Сад, 
Врњачку бању,  а у акцију је укључено педесетак нишких 
занатлија, уметника, сликара, вајара, иконописаца, злато-
везаца, са око 250 експоната. На овај начин се покушава да 
се што више грађана укључи или буду гости у прославу 
великог јубилеја.

Ова промоција важног јубилеја има и национални 
интерес. Година јубилеја 1.700 година од Миланског еди-
кта је време  када туристима треба да покажемо чиме све 
располажемо и да привучемо инвеститоре у овај део 
Србије.

М. Шиндић



Свим запосленима у  
ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш 

редакција листа "Југоисток" жели  
срећну Нову 2013. годину


