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Критеријуми јасни,  
чекају се инвеститори

Објављен јавни пОзив за изградњу 317 мини хидрОелектрана

Министарство енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине објавило је 19. фебруара на конферен-
цији за новинаре у Влади Србије "Јавни позив за до-
бијање енергетске дозволе и сагласности за изградњу 
317 мини-хидроелектрана у 17 општина у Србији". Јав-
ни позив ће трајати 45 дана, тачније до 5. априла 2013. 
године, а објављен је у "Фајненшнел Тајмсу" и у домаћим 
штампаним медијима "Политика" и "Данас".

Изградња мини ХЕ део је Националног акционог плана 
за искоришћење обновљивих извора енергије, по којем би 
до 2020. године удео обновљивих извора у укупној потро-
шњи енергије у Србији требало да се повећа на 27 одсто - 
рекла је Зорана Михајловић, министар енергетике, раз-
воја и заштите животне средине. - Ово је први пут у ис-
торији Србије да Влада Србије и Министарство на јаван 
и прегледан начин позивају инвеститоре да улажу у обно-
вљиве изворе енергије. У питању је укупна снага од 110 
MW, која треба да да Србији до 2015. године око 400 GWh 
електричне енергије годишње и могућност да се у Србији 
отвори око 1000 нових радних места.

Михајловић је додала да ће Министарство енергетике 
до лета 2013. имати посебну "канцеларију за брзе одгово-
ре" која ће давати информације и обезбеђивати све по-
требне дозволе инвеститорима који буду желели да ула-

жу, пре свега у искоришћење потенцијала обновљивих из-
вора енергије. У међувремену, док се канцеларија не отво-
ри, сви они који сада имају дозволе, а суочавају се са одређе-
ним проблемима у локалним самоуправама или Министа-
рствима, моћи ће да се обрате посебном тиму који је фор-
миран унутар Министарства.

Уколико се не испоштују сви рокови да се за годину и по 
дана крене у изградњу, енергетска сагласност биће одузе-
та, што до сада није био случај. Дозволе ћемо одузимати 
само с једним циљем, а то је добијање новог, озбиљнијег 
инвеститора - рекла је министар енергетике. - Међу-
тим, имајући у виду критеријуме које смо ставили у јав-
ни позив, почев од извода из регистра, биланса стања и 
успеха у претходне две године, заштите животне среди-
не, запошљавања људи и остало, верујем да ће се појави-
ти они који заиста могу да граде.

Процењена вредност инвестиција је између 120 и 200 
милиона евра, а план је да мале ХЕ буду на мрежи најкас-
није до 2016. године.

(преузето из е-инфа)

65-тогодишња "стара дама" ХЕ Соколовица
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Основано ПД „ЕПС Снабдевање“  
и усвојена одлука о  
регулисању старог дуга

Одржана седница уО јп епс

Управни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ донео је 
22. фебруара ове године одлуку о оснивању привредног 
друштва за снабдевање електричном енергијом кра-
јњих купаца „ЕПС Снабдевање“ са седиштем у Београ-
ду. Овом одлуком испуњавају се одредбе Закона о енер-
гетици и Закључак Владе Србије од 16. новембра 2012. 
године којим се усвајају полазне основе за реорганиза-
цију ЕПС-а.

На основу Закључка Владе Србије, донетог 12. фебруара, 
чланови УО ЕПС-а усвојили су одлуку о регулисању старог 
дуга за електричну енергију, која подразумева репрограм 
старог дуга уз отпуст затезне камате обрачунате то-
ком 2012. године. Одлука се односи на све купце, и домаћин-
ства и привреду. Услови за потписивање Споразума о ре-
програму су: да купац који је 31. децембра 2012. године 
имао дуг за утрошену електричну енергију поднесе за-
хтев за закључење споразума од 1. до 31. марта и да је из-
мирио доспеле обавезе из 2013. године до закључења спора-
зума. 

Репрограм дуга се одобрава у распону од три до 24 месеч-
не рате, зависно од висине дуга. Дужницима из катего-
рије „домаћинства“ са дугом до 10.000 динара биће омогу-
ћен репрограм на три, а онима са већим дугом биће омо-
гућена отплата на шест до 24 рата.

Један од услова за испуњење Споразума о репрограму је 
да купац да у периоду отплате репрограмираног дуга 
уредно измирује текуће обавезе за електричну енергију. У 
случају да купац и после упозорења не измири две узастоп-
не рате репрограма или касни са измиривањем текуће 
месечне обавезе, сматраће се да је споразум раскинут и 
извршиће се обрачун целокупног дуга са обрачунатом ка-
матом на начин који би се применио у случају да споразум 
није закључен.

(преузето из е-инфа)
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Наплата добра,  
губитке треба смањити

П редставници ЕПС-ове Дирекције за дистрибу-
цију електричне енергије, одржали су 30. јануара 
ове године састанак са пословодством ЕД "Југо-

исток" Ниш, а главне теме разговора су биле наплата 
електричне енергије, губици и мере за њихово смањење, 
погонска спремност електоенергетских објеката, кратко-
рочно планирање рада система и актуелности из рада 
Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Дејан Васић, директор Дирекције за дистрибуцију елек-
тричне енергије рекао је да нас у предстојећем процесу 
транзиције ЕПС-а, формирања јединственог оператора и 
јавног снабдевача очекује пуно посла и доста промена, а 
највеће обавезе пашће на леђа управо дистрибутера. 
Трудићемо се да Влади Србије предложимо најоптимал-
нији модел реструктурирања, онакав какав највише од-
говара свима нама, без издвајања дистрибутивне делат-
ности из система ЕПС-а и без отпуштања запослених, ка-
зао је је Васић и додао да једино тимским радом можемо 
постићи да једни другима помогнемо и будемо што ус-
пешнији у обављању својих обавеза.

Говорећи о наплати утрошене електричне енергије и 
решавању старих дугова, Радован Станић, директор 
Сектора за трговину у Дирекцији за дистрибуцију ел. 
енергије навео је да је наплата у прошлој години у целом 
ЕПС-у била добра - 98,97 одсто, што је најбољи резултат у 
последњих пет година. Привредно друштво "Југоисток" 
је са 96,76 одсто, такође, остварило добру наплату и тај 
тренд би требало да се настави и у овој години, наравно, 
увек може и боље, али оно што је проблематично када је 
"Југоисток" у питању је дуг према ЕПС-у који је веома ве-
лики, највећи од свих привредних друштава и то би тре-
бало у најскорије време да се реши. Такође, додао је 
Станић, неповољно је то да је од укупног дуговања групе 
"домаћинство" у ЕПС-у, 37 одсто дуга у "Југоистоку". Ово 
привредно друшво има и доста "милионских" дужника, 
око 2000, и гледано на годишњем нивоу, резултат напла-
те је добар, али гледано у кумулативу, има доста просто-
ра за побољшање, закључио је Радован Станић.

Дејан Васић је нагласио да акценат у наплати 
треба ставити на наплату текућих потраживања 
и да се не сме дозволити да дуговања расту.



6

Када су губици електричне енергије у питању, Ненад 
Мраковић, директор Дирекције за дистрибуцију и упра-
вљање дистрибутивним системом је рекао да су губици у 
"Југоистоку" веома велики, изузев у два огранка - Пироту 
и Зајечару и да они, нажалост, и даље расту. Потребно је, 
додао је Мраковић, да се крајње озбиљно крене у њихово 
смањење, јер ће у блиској будућности проблем и терет гу-
битака сносити директно привредна друштва и огранци, 
тј. мораће да се плаћа из сопственог џепа.

Став пословодства ЕПС-а је да после ЈОП-а 1 и ЈОП-а 2, 
више неће бити акционих планова на нивоу ЕПС-а за 
смањење губитака, већ ће свако привредно друшво и ње-
гови огранци, процењивати и утврђивати своје операци-
оне планове за смањивање губитака у тачним проценти-
ма. Уз план за смањење губитака, потребно је осмислити 
и план набавки свега што је неопходно да би се постигли 
што бољи резултати - бројила, ормара итд. али ефекат 
смањења губита мора бити већи са одобреним набавка-
ма, закључак је састанка.

Директори огранака ЕД "Југоисток" Ниш су навели са 
којим се све проблемима сусрећу када су наплата потра-

живања и губици електричне енергије у питању, а то су 
углавном нагомилана дуговања код локалне самоуправе 
и буџетских установа, предузећа у реструктурирању, као 
и све присутнија крађа електричне енергије која је највећа 
на југу Србије.

Руководилац Центра за смањење губитака у "Југоисто-
ку", Мирољуб Јовановић представио је петогодишњи 
план овог Центра за смањење губитака и навео да је план 
да "Југоисток" годишње смањује губитке за 0,6 одсто, као 
и да је потребно да се све активности које се односе на ме-
рно место обједине у једну целину. 

Што се погонске спремности ее објеката тиче, Ненад 
Мраковић је рекао да се од "Југоистока" очекује да се план 
одржавања у потпуности реализује, а не као до сада са 40 
или 50 одсто.

Састанку су присуствовали и Жељко Марковић, помо-
ћник директора Дирекције за дистрибуцију ее, Бојан 
Ивановић и Зоран Јеремић, саветници директора за те-
хничка питања.

С. Манчић

Успоставити прави систем 
вредности

разгОвОр са прОф. др игОрОм нОвакОвићем, директОрОм ед „југОистОк“ ниш

Н ајбољи монтери Привредног друштва „Југоис-
ток“, представници шест огранака, добили су го-
дишње награде за постигнуте резултате у 2012. 

години. Овим је „Југоисток“ отворио нову етапу вредно-
вања рада запослених и односа пословодног руководства 
према раднику, истакао је проф.др Игор Новаковић на 
свечаности приређеној овим поводом. Ручне часовнике, 
за изузетне резултате, добили су електромонтери: Драган 
Живковић из ЕД Ниш; Слободан Штошић из ЕД Врање; 

Тихомир Живковић из ЕД Зајечар; Братислав Ранђело-
вић из ЕД Прокупље; Братислав Живић из ЕД Пирот и 
Срђан Миленковић из ЕД Лесковац. То је био повод за 
разговор са директором овог привредног друштва.

Најавили сте, господине Новаковићу, промену • 
метода рада у Привредном друштву „Југоисток“ и дру-
гачији однос према раднику. Годишње награде, доде-
љене електромонтерима, први је учињен корак у том 
правцу.

Моја лична и политичка уверења дубоко су укорењена 
у времену у којем сам ја одрастао, а то је време у којем се 
ценио рад.  На почетку моје каријере радио сам у друштве-
ном предузећу у којем је систем вредности био успоста-
вљен тако да се највише ценио рад и у којем су увек на-
грађивани најбољи радници.  Могу да кажем да је то нај-
поштенији систем вредности који се, на жалост, није  
мењао већ је сасвим нестао. Успостављен је нови систем 
вредности којем су сви подлегли. То је систем у којем се 
најбољим ђацима ругају, у којем не ваља учити, не ваља 
радити, све се дешава преко ноћи и не постоји поступ-
ност у животним дешавањима. Живот једне фолк пева-
чице постаје интересантнији од живота вредног радни-
ка. Тренутке, које су нам управо ти радници учи-
нили лакшим, брзо заборављамо. Сетимо се са-
мо 1999. године када смо бомбардовани од 19 
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најјачих земаља НАТО пакта а имали смо редо-
вну испоруку електричне енергије. Сећате ли се 
мрежа које су бацане на далеководе и покушаја 

психолошке дестимулације грађанства. Електромонтери 
су тада, чистећи све брзином светлости, омогућили ре-
довну испоруку електричне енергије. Зато их се треба се-
тити и сада када је живот уређен, када нема таквих про-
блема, али је тежина њиховог посла готово иста. Они ра-
де у условима испод 20 степени зими, или преко 40 степе-
ни лети. Такав рад једноставно мора да се цени.

Шта планирате да учините како би се вредновао • 
рад, а не политика, везе или којекакве друге ствари ко-
је нераднике избацују на површину?            

Годишње награде електромонтерима, које су ове годи-
не први пут додељене, један је од начина за подстицај до-
датне мотивације оних који вредно раде. Ови људи су 
својим радом заслужили да се потрудимо и обезбедимо 
им, у односу на оно што чине, макар симболичне награ-
де. Ово неће бити  једнократан чин, то ће убудуће бити 
пракса. Ми ћемо се трудити да их месечно стимулишемо 
новчано, а годишње, кроз неку адекватну награду, да кру-
нишемо њихов годишњи рад. Стичем утисак, у разговору 
са њима, да им прија овакав гест руководства. Човеку је 
често важније, више од новца, да буде поштован и при-
мећен.

Шта ћете урадити за трајније решавање положаја • 
оваквих радника. Због чега они немају статус службе-
них лица?

Већ су почели преговори са нашим Синдикатом на ту 
тему. Покренута је иницијатива да електромонтери до-
бију статус службених лица. Колективно преговарање је 
у току. Што се тога тиче, Привредно друштво „Југоисток“ 
није поштовало раније донету одлуку ЕПС-а. Сматрамо 
да радници „Југоистока“ имају  нека, већ стечена права и 
против смо кршења тих радничких права. У нашем дру-
штву се последњих година рад једноставно не поштује. 
Поштује се све друго, осим рада. Договор са нашим Си-

ндикатом иде у том правцу да пођемо од прошлог 
Колективног уговора који поштује стечено право. Разуме 
се, надоградићемо га, али нећемо допустити да се право 
радника наруши. То је политика коју сада спроводимо у 
дело. Зашто то чинимо? Због тога што ће оваква измена 
Колективног уговора омогућити електромонтерима да 
добију статус службених лица. Њихови животи, у раз-
ним ситуацијама на терену, су врло често угрожени. 
Заштитићемо их на овакав начин од свих непредвидивих 
а по живот ризичних ситуација.

То аутоматски повлачи и питање њихове боље • 
безбедности.

Веома је битно да се води рачуна о безбедности радни-
ка и ми то чинимо. Кроз јавне набавке трудимо се да ис-
поштујемо законске обавезе и обезбедимо комплетну оп-
рему. Дешава се, међутим, врло често да због преобимног 
посла на терену радници занемаре ову обавезу и ризи-
кују своје животе. Управо у том безбедносном смислу је 
јако важно да они имају статус службених лица, јер са 
таквим статусом расте и њихова безбедност. Улажемо све 
напоре да безбедност наших радника буде на првом 
месту а по Закону је то обавеза и у интересу пословод-
ства. То је једина одговорност коју ја не могу да делеги-
рам на друге. Као директор привредног друштва једино 
сам одговорно лице у погледу безбедности радника. 

Хоћете ли наставити са оваквом праксом  јер • 
монтери су само део једног система. "Југоисток" је ве-
лика компанија у којој постоје бројни људи који се ба-
ве сложеним пословима и заслужују овакву пажњу.

Разуме се, сваки запослени радник заслужује пажњу. 
Ово су радници из основне делатноасти, први на удару, 
највише трпе у погледу и ремоната и ревитализације 
електроенергетских објеката али и обустава испоруке 
електричне енергије и поновних прикључења. Мој лични 
став а и представника Синдиката је, да су они ти које тре-
ба прве наградити, па тек онда све остале који заслуже. 

М.Видојковић
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Нови колективни уговор нуди  
већа права радницима

партнерски ОднОс пОслОвОдства и синдиката

Пословодство ПД "Југоисток" 
Ниш и представници 
Синдиката међу првима 
на нивоу ЈП ЕПС потписали 
Колективни уговор који штити 
стечена права радника. Уговор 
су потписали директор ПД 
"Југоисток" Ниш проф. др 
Игор Новаковић и председник 
Синдиката Бобан Стојковић.

Ј едини проблем приликом преговарања представља-
ле су полазне основе од стране преговарачког тима 
ЈП ЕПС у којима су се ускраћивала права радника 

постигнута претходиним уговором, што је било изрази-
то неповољно за запослене и неприхватљиво за Синди-
кат - каже председник Синдиката Бобан Стојковић - и 
додаје да је Колективни уговор, ипак, потписан зах-
ваљујући разумевању пословодства.

- Без обзира што полазна платформа ЕПС-а није садр-
жала стечена права радника ми смо, у договору са нашим 
Синдикатом, одлучили да их уградимо у нови Колекти-
вни уговор јер су за раднике веома важна. Колико год до-
говор Синдиката и пословодства некоме био необичан 
сматрам да по кључним питањима, која се тичу оствари-
вања основних права радника, пословодство и Синдикат 
морају да сарађују и проналазе заједнички језик. Да смо 
добро урадили говори и чињеница да је ЈП ЕПС, после 
нашег предлога, одмах повукао своју платформу - нагла-
шава директор Игор Новаковић

Новим Колективним уговором увећана су права рад-
ника. Од новина које доноси може се издвојити побољ-
шање у делу солидарне помоћи. Другим речима, запосле-
ни имају право на солидарну помоћ у висини просечне 
зараде приликом рођења детета и две просечне зараде за 
треће и свако наредно новорођено дете.  Новчану накна-
ду послодавац је обавезан да исплати и у случају смрти 
члана уже породице или самог запосленог. Колективни 
уговор предвиђа и надокнаду трошкова за одвојени жи-
вот тамо где се процес рада одвија пет радних дана у не-
дељи ван места пребивалишта и места рада. Посебним 

правилником послодавац је предвидео и накнаду зараде 
за запослене који обављају послове возача а нису профе-
сионални возачи.

Поред свих права, нови Колективни уговор, први пут 
на нивоу ПД "Југоисток", уводи Правилник о дисциплин-
ском поступку.

- Искрено се надам да тај правилник неће бити при-
мењиван и да ће принцип награђивања увек бити прима-
ран у односу на принцип кажњавања - сматра директор 
Игор Новаковић и наглашава да је то и његов животни 
принцип који је, одмах по доласку у "Југоисток", почео да 
примењује. Годишње награде први пут су добили нај-
бољи монтери шест огранака ПД "Југоисток", а намера 
пословодства је да за заслужени рад награде убудуће до-
бијају запослени из свих сектора који својим радом и за-
лагањем покажу да предњаче у односу на остале.

И једна и друга страна - пословодство и Синдикат - из-
ражавају задовољство због партнерског односа који су, 
потписивањем овог Уговора, постигли у циљу побољ-
шања услова рада, безбедности и здравља на раду за-
послених. Сматрају да Синдикат и пословодство итекако 
могу добро да сарађују око циља који је заједнички - бољи 
живот и стандард запослених.

- То се зове партнерски однос, а разлике у мишљењима 
и њихово усаглашавање само могу да допринесу бољем и 
квалитетнијем договарању- наглашава директор ПД 
"Југоисток" Ниш Игор Новаковић.

М. Видојковић
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Електродистрибутери против 
централизације

кОнференција за нОвинаре директОра пд "југОистОк" ниш и  
председника ОкружнОг ОдбОра спс прОф. др игОра нОвакОвића  

Пословодство и Синдикати свих пет 
електродистрибутивних привредних 
друштава у ЕПС-у не слажу се са 
статусним променама које предлаже 
пословодство ЕПС-а

П редлог пет електродистрибутивних предузећа да се 
не иде у предложену корпоративизацију, међу којима 
је и ПД "Југоисток" Ниш, подржан је од стране ми-

нистарке енергетике, развоја и заштите животне средине Зо-
ране Михајловић и Управног одбора ЕПС-а. Реч је о концеп-
ту који подразумева једног јавног снабдевача и пет операто-
ра. Ово је компромисно решење, предлог пословодства ЕПС-
а био је један снабдевач и један оператор, док су се привредна 
друштва у Србији залагала за концепт пет плус пет.

Директор ПД "Југоисток" Ниш проф. др Игор Новаковић 
је, обраћајући се новинарима на конференцији за штампу 26. 
фебруара ове године, нагласио да ни једном привредном дру-
штву у Србији концепт ЕПС-а није одговарао јер он у старту 
значи губитак прихода за локалне средине, али и гашење 
радних  места што практично значи да би велики број радни-
ка остао без посла.

- ПД "Југоисток" је у овом тренутку једини здрав организам 
у Нишу који игра велику улогу у финансијском смислу. Уко-
лико би се остварила замисао ЕПС-а, Ниш би остао без 500 
милиона фискалних прихода, а то су, поређења ради, го-
дишњи трошкови целокупног комуналног одржавања града. 
Мала и средња предузећа, са којима послујемо, остала би  без 
2,5 милијарди динара. Да не говоримо о томе да би егзистен-
ција 3300 радника и њихових породица била угрожена - каже 
директор "Југоистока" Игор Новаковић. Он је додао да пред-
лог министарке енергетике Зоране Михајловић и Управног 
одбора ЕПС-а  треба да разматра и одобри Влада Србије. У 
"Југоистоку" очекују да ће чланови Владе овакав предлог 
прихватити, јер је разуман и отвара могућност свим дистри-
бутивним центрима да наставе започете послове и у процесу 
либерализације побољшају резултате пословања и задрже 
тржиште.

Директор Новаковић је новинаре обавестио и о пословним 
резултатима  "Југоистока"  у последња четири месеца од када 
је на челу овог привредног друштва.

- Губици су смањени за 250 милиона динара, или 2,4 мили-
она евра захваљујући сузбијању нелегалног коришћења  елек-
тричне енергије, популарно зване крађе електричне енергије, 
која је у последње време учестала. Против крадљиваца је под-
нето неколико десетина кривичних пријава, а на путу смо 
процесуирања и особа које се баве производњом "фалш" 
бројила која региструју мању потрошњу од стварне.

Директор Новаковић апелује на све купце електричне 
енергије да уколико примете да бројила региструју мању пот-
рошњу то и пријаве, јер су производња и коришћење оваквих 
бројила кажњиви. Он наглашава да је и наплата значајно по-
бољшања у последња четири месеца.

- Са последњег места неколико година уназад, "Југоисток" 
се децембра прошле године попео на друго, док је јануара ове 
године био на трећем месту у ЕПС-у по наплати, што је  вели-
ки напредак, оцењује директор "Југоистока". Финансијски 
ефекат је милион евра више у овом периоду, а у односу на ис-
ти  прошле године три и по милиона. 

Што се "Југоистока" тиче, шансе за добро пословање су ве-
лике имајући у виду да су и потраживања велика и наплати-
ва. Уз наплату постојећих дуговања "Југоситок" нема потребу 
да узима кредите. Укупна потраживања су 27 милијарди ди-
нара. 15,7 милијарди дугују грађани а 11,5 привреда. Само 
Рударско топионичарски басен Бор дугује "Југоистоку" пет 
милијарди динара. Када бисмо тај дуг успели да наплатимо, а 
верујем да хоћемо, ми смо већ на добитку. Дуг са градом у из-
носу од 260 милиона динара смо на путу да решимо - каже 
Новаковић.

Он наглашава да су одређене мере већ предузете и да је 
најава да нема повлашћених купаца већ заживела у пракси. У 
протеклих пар месеци обустављена је испорука електричне 
енергије централама неколико политичких партија, пре све-
га Социјалистичкој партији Србије којој директор Новаковић 
припада, затим и појединим институцијама и предузећима 
која су  била "недодирљива" и која су нагомилала огромна ду-
говања. 

- Оваквим понашањем и пословањем дајемо до знања да 
смо озбиљни у намери да као Привредно друштво опстанемо 
на тржишту, да постижемо добре резултате, ухватимо корак 
и будемо бољи од осталих у процесу либерализације. И 
коначно, да и даље будемо генератор привредног развоја 
Југоисточне Србије јер ми то, у постојећим околностима, за-
иста јесмо, закључио је директор Новаковић.

М. Видојковић
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Безбедност на првом месту 

на кОнференцији за нОвинаре ОдржанОј 18. јануара представљен  
центар за безбеднОст и заштиту ед "југОистОк" ниш

Р уководилац Центра за безбедност и заштиту При-
вредног друштва "Југоисток" Ниш, Зоран Голубо-
вић, рекао је присутним новинарима да се у Цен-

тру обављају специфични послови везани за непосредну 
безбедност и превентивно деловање на континуираном 
повећању свести запослених да је основа безбедности уп-
раво безбедност самих радника, а онда и очување имови-
не привредног друштва. Привредно друштво "Југоисток" 
Ниш", oбјаснио је Голубовић, је настало 2006. год. 
спајањем бивша четири јавна предузећа и то ЈП ЕД Ниш, 
ЈП ЕД Лесковац, ЈП ЕД Врање и ЈП ЕД Електротимок Заје-
чар. Центар за безбедност има надлежност над целокуп-
ном територијом ПД, на северу од Кладова, до Прешева 
на југу. Поред стално запослених радника на објектима 
ПД-а, стално имамо и велики број радника других фир-
ми па се надлежност Центра протеже и на ове екипе. Спе-
цифичност овог центра се огледа и у томе да је "Југоис-
ток" једино ПД у Србији које је на овај начин регулисало 
питање безбедности. Велика предност самог центра је и 
огромна подршка како послодавца тако и Синдиката као 
и представника свих запослених. У Центру се поред без-
бедности самих радника велика пажња посвећује и заш-
тити животне средине, заштити од пожара и превентиви 
која се огледа у константном оспособљавању радника у 
примени како свих законских и подзаконских аката тако 
и међународних директива и иницијатива. Константно 
се врше набавке савремене опреме и средстава и спрово-
ди обука запослених за рад са том опремом. ПД је серти-
фиковано у системима квалитета 9000, 14000 и 18000. За-
датак центра, додао је Голубовић, огледа се и у констант-
ном праћењу промена прописа и усклађивања својих ака-
та са истим. Како је ПД по питању противпожарне угро-

жености сврстано у Другу категорију, то је у оквиру пре-
дузећа у току константно оспособљавање својих радника 
за послове превентивног обезбеђења и почетног гашења 
у случају појаве пожара. У свом раду имамо и обавезу ко-
ординације својих активности са надлежним сектором 
Управе за ванредне догађаје и екипама добровољних и 
службених ватрогасних екипа. Поред ових служби оства-
рује се веома добра сарадња и са Министарством одбра-
не и унутрашњих послова. Како је целокупан ЕПС ус-
војио да је заштита животне средине мисија и визија ове 
компаније, може се рећи да је после низа година у којима 
се није водило рачуна о природи, сада ситуација битно 
другачија. По обиму и сложености пројеката, уложених 
средстава и постигнутим ефектима ЕПС је постао лидер 
у заштити животне средине у Србији и окружењу. Голу-
бовић је истакао да је обавеза овог центра и стварање по-
литике која ће за последицу имати здравију животну сре-
дину. Константно се прати генерисање опасног отпада, 
њихово складиштење и транспорт. Поред запослених у 
центру, послови безбедности се обављају и у сваком огра-
нку "Југоистока" понаособ уз координисање свих актив-
ности. Нажалост, поред опасности које су условљене при-
родом посла, велики проблем представљају и напади на 
наше раднике. Потребно је због овога да обострано уло-
жимо напоре да се такве ситуације више не догађају. Уг-
роженост наших објеката због крађа је такође веома ве-
лика како због изазивања опште опасности тако и због 
угрожавања животне средине услед проливања уља на за 
то непредвиђеним местима, закључио је Голубовић.

С. Манчић
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План - смањити губитке за 5,79%

петОгОдишњи план центра за смањивање губитака у "југОистОку"

Н а конференцији за новинаре која је одржана 25. 
јануара ове године, Мирољуб Јовановић, руково-
дилац Центра за смањење губитака у "Југоисто-

ку" навео је да је основни циљ рада овог Центра смањење 
комерцијалних губитака. Пошто су укупни губици на 
нивоу ПД "Југоисток" за 2012. годину износили 21,06 %, 
при чему је вредност техничких губитака испод 10 %, 
значи да су комерцијални губици преко 11%, што у фи-
нансијском смислу значи да је изгубљено око 26 милиона 
евра. Овом приликом врло важно је напоменути да после 
низа година, када су губици повећавани из године у го-
дину, први пут у 2012. години имамо смањење губитака 
за 0,6% у односу на претходну годину, што значи да је за-
устављен тренд раста губитака, истакао је Јовановић.

 Петогодишњим планом за смањење губитака у ПД 
"Југоисток" за период од 2013. до 2017. године планирамо 
смањење губитака, тако да се губици на крају 2017. годи-
не сведу на 15,27%,  што је смањење од 5,79 % у односу на 
2012. годину, а што би донело уштеду од око 21 милион 
евра. Та средства могу бити уложена у техничко осавре-
мењавање, реконструкцију или изградњу нових електро-
енергетских објеката и куповину нових бројила за замену 
постојећих и измештање мерног места, додао је Јовано-
вић.

Како мерно место представља основну спону између 
купца електричне енергије и Електродистрибуције, од-
носно Електропривреде Србије, то значи да је веома ва-
жан елемент у пословању и једних и других. О томе гово-
ри и податак да се 98 % прихода Електропривреде Србије 
остварује управо преко продаје електричне енергије која 
је измерена на мерним местима. 

Због повећања ефикасно-
сти на извршењу свих по-
слова који се односе на мер-
но место, а у исто време ра-
ди смањења губитака елек-
тричне енергије у Југоистоку 
као и повећању задовољства 
купаца, сви послови који се 
односе на мерна места ПД 
"Југоисток" биће ове године 
обједињени у један сектор. 
А то значи да ће у том секто-
ру бити обједињени посло-
ви који се односе на мерна 
места - прикључци, очита-
вања, обустава испоруке 
електричне енергије због 
дуга, контрола и измештање 
мерног места, систематска 
замена бројила, баждарење 
бројила, обустава или ис-
кључење купца на захтев, 

односи са купцима итд. Сви ови послови до сада су при-
падали различитим секторима, па је координација по-
слова између сектора успоравала ефикасност, што је по-
некад доводило до незадовољства купаца електричне 
енергије, рекао је Јовановић.

Све напред речено планирамо да остваримо уз добру 
информатичку подршку која би требало да омогући 
праћење свих догађаја на мерном месту - од захтева и 
примедби купаца, преко налога, извршења, до извештаја 
о извршењу и то ко, када и шта је радио. Апликативни 
софтвер би требало да омогући и анализу свих догађаја 
на мерном месту као и учесника у тим догађајима, додаје 
Јовановић. 

Рад Центра за смањивање губитака у наредном петого-
дишњем периоду требало би да резултира значајним 
смањењем губитака у ПД "Југоисток", што би требало да 
омогући:

•	 Повећање	задовољства	велике	већине	купаца	због	
ефикаснијег откривања и санкционисања 
неовлашћеног коришћења електричне енергије,

•	 Стављање	у	равноправни	положај	свих	купаца	
ел.енергије јер нам је жеља да се број купаца који 
неовлашћено користи ел.енергију сведе на минимум 

•	 	Да	што	мање	финансијских	средстава	буде	
утрошено на покривање губитака, имајући у виду да 
се електрична енергија за покривање губитака, 
према Закону о енергетици, набавља на тржишту 
електричне енергије и да се не може купити од 
Јавног снабдевача. 

С. Манчић
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Дирекција за планирање и  
инвестиције ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш 

амбициОзан план за пОузданије снабдевање

На конференцији за новинаре одржаној 22. 
фебруара у ЕД "Југоисток" Ниш, директор 
Дирекције за планирање и инвестиције 
Љубомир Ранчић навео је да се у Дирекцији 
обављају послови везани за планирање 
развоја електродистрибутивног система 
Привредног друштва, израду, усвајање и 
праћење реализације планова пословања 
Привредног друштва, послови везани за 
јавне набавке и ускладиштења, унапређење 
квалитета електричне енергије и повећање 
енергетске ефикасности, увођење 
нових техничких решења у пословање, 
типизација и унификација опреме.

Г оворећи о реализованим инвестицијама у 2012. го-
дини, Ранчић је рекао да је од већих инвестиција 
реализовано следеће: на 110 kV напонском нивоу - 

трансформаторска станица ТС 110/35/10kV „Ниш 13“ - 
постављањем дигиталне микропроцесорске заштите и 
аутоматизацијом комплетне ТС, поузданост у напајању 
конзумног подручја ове ТС је подигнута на највиши ни-
во. У овој години треба завршити радове на увођењу ТС у 
систем даљинског управљања. Што се ТС 110/10kV „Ниш 
8“ тиче завршен је планирани 10kV расплет из ТС чиме је 
смањено оптерећење већ преоптерећених ТС 35/10kV 
„Центар 1“ и „Центар 2“ и чиме је повећана поузданост 
електроенергетског система.

На 35 kV напонском нивоу:

•	 Далековод	ДВ	35	kV	од	ТС	110/35	kV	„Мосна“	до	ТС	
35/10 kV „Мосна“: У периодну јануар-март подигнута 
су још два бетонска стуба  и постављен je проводник 
на целој дужини трасе.

•	 ТС	35/10	kV	„Сврљиг“	-	завршен	je	темељ	и	
постављен трансформатор од осам МVА. Приводе се 
крају грађевински и електро радови на проширењу 
трафостанице са три нове изводне ћелије 10 kV.

•	 ТС	35/10	kV	''Губеревац''		-	грађевински	део	завршен	
је у току 2011. године, електромонтажни радови и 
монтирање електроопреме завршено је у 2012. г.

•	 ТС	35/10kV	Пирот	8	-станица	је	комплетно	завршена	
и пуштена у пробни рад

•	 35	kV	од	ТС	110/35	kV	„Пирот“	до	ТС	35/10	kV	„Бела	
Паланка“ и од ТС 35/10 kV „Долац“ - реконструисани 
су далеководи, осим деонице Коридора 10 где ће 
бити потребно измештање дела трасе.

Ранчић је додао да је у 2012. години, нажалост, план на-
бавки усвојен крајем јуна те године, па је и степен реали-
зације низак. У 2013. години, план набавки је усвојен кра-
јем јануара, па се можемо надати већој реализацији пла-
нираних активности.

Основа за нове инвестиције је добар степен наплате, 
али је у исто време потребно наплатити исправно факту-
рисану електричну енергију. Лепши израз који описује 
разлог неисправно фактурисане електричне енергије су 
губици ел. енергије (тзв. комерцијални губици), а прави 
израз који описује ову појаву је крађа ел. енергије, каже 
Ранчић.

Он је навео да је у плану за 2013. годину пре свега наба-
вка наших „кантара“ (бројила ел. енергије), али набавље-
них и проверених од стране специјалних комисија, а све 
у циљу спречавања скандалозних појава бројила код 
којих, по жељи купца, можете намештати колику ће вред-
ност од реално утрошене ел. енергије приказати тај 
„струјомер“. 

Поред бојила, у плану је и набавка уређаја против крађе 
електричне енергије, којима ћемо ефикасније долазити 
до нелегалног одлива енергије и починиоца кривичних 
дела.

Успостављена је одлична сарадња са надлежним поли-
цијским органима, каже Ранчић, који константно пома-
жу у идентификацији крађе, и чијим ће се процесуи-
рањем смањити ниво криминала, а самим тим и ниво гу-
битака, који тренутно угрожавају ликвидност и ефикас-
ност компаније, што за последицу може имати 
смањен ниво инвестиција.
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Планови за остварење основних циљева ове 
Дирекције, али и ПД-а су:

Повећање квалитета и поузданости испоруке 
електричне енергије:

•	 Завршетак	радова	на	аутоматизацији	ТС	110/35/10kV	
„Ниш 13“ и увођење ТС у систем даљинског 
управљања и надзора.

•	 Израда	пројектне	документације	за	нову	ТС	
110/35/10kV „Ниш 15“ (Дољевац). Циљ инвестирања 
је поузданије снабдевање електричном енергијом и 
обезбеђивања енергетских предуслова за развој 
привреде и производње тог конзумног подручја. У 
поменутом делу града постоје предуслови за 
изградњу нових насеља као и изградњу нових 
производних погона. Овом трафо станицом решили 
би се дугогодишњи проблеми неквалитетног 
снабдевања потрошача, проблеми непоузданог 
снабдевања и проблем преоптерећења постојећих 
капацитета. Планиран завршетак радова је за три 
године.

•	 Израда	пројектне	документације	за	нову	ТС	
110/35/10kV „Сокобања“. Обезбеђење поузданог и 
квалитетног снабдевања купаца на датом конзумном 
подручју је основни циљ пројекта, смањење 
губитака електричне енергије, растерећење 
постојећих електроенергетских објеката, стварање 
енергетских предуслова за прикључење нових 
купаца чиме се стварају и услови за привредни и 
туристички развој Сокобање. Стабилност и 
поузданост рада целог технолошког ланца у 
дистрибицији електричне енергије има директан и 
огроман утицај на привредну ефикасност као и 
социјалну и друштвену стабилност у земљи, а 
нарочито на рад и живот становника у туристичким 
местима у зимском периоду. Планиран завршетак 
радова је за три године

•	 Израда	пројектне	документације	за	нову	ТС	110/10kV	
„Ниш 6“ (Ратко Павловић) на месту постојеће ТС 
35/10kV „Ратко Павловић“. Изградњом ове ТС 
обезбедили би се услови за квалитетно и поуздано 
напајање градског конзумног подручја. Планиран 
завршетак радова је за четири године.

•	 Реконструкцијом	ТС	35/10kV	„Лебане	1,	скоро	3000	
купаца електричне енергије ће добити доста 
квалитетнију и поузданију испоруку ел.ен., а 
запослени на одржавању и управљању добиће 
безбедније услове за рад, јер је чињеница да ТС 
функционише од 1952. године довољна за опис 
тренутног стања ТС.

•	 Набавком	микропроцесорске	заштите	и	
аутоматизацијом ТС 35/10kV „Зајечар 1“, „Зајечар 2“ 
и „Зајечар 3“, побољшаће се коефицијенти SAIFI и 
SAIDI на овом делу, а и привредног друштва у 
целини

•	 У	сарадњи	са	ЈП	„Стара	планина“,	изградњом	35kV	
далековода „Кална – Јабучко равниште“, обезбедиће 
се и додатно 35kV напајање за ТС 35/10kV „Јабучко 

равниште“, које има огроман значај за даљи развој 
туристичког комплекса Старе планине

•	 Изградња	35kV		вода	„Пирот	2	–	Пирот	7“,	чиме	ће	се	
повећати поузданост у напајању ТС 35/10kV „Пирот 
2“

•	 Активирање	новоизграђене	ТС	35/10kV	„Пирот	8“,	
изградњом новог 10kV расплета

•	 Постављање	телекомуникационих	оптичких	
каблова, израда главних пројеката дигиталних радио 
ТК система, набавка опреме и проширење 
комуникационих путева за потребе система 
даљинског управљања и надзора постројења, 
аутоматизација средње напонске мреже и сл.

•	 Реконструкција	и	изградња	средњенапонске	мреже	и	
постројења

•	 Ремонт	трансформатора
•	 Набавка	опреме

Смањење губитака у мрежи:

•	 Набавка	опреме	за	помоћ	у	лоцирању	губитака	
електричне енергије

•	 Набавка	бројила	електричне	енергије

Смањење трошкова пословања и остварење доби-
ти у пословању:

•	 Израда	пројектне	документације	и	обезбеђивање	
јединственог магацинског простора у сарадњи са 
градом због проласка улице кроз постојећи 
магацински простор фирме

•	 Примена	апликације	„Експерт“	за	праћење	
трошкова

Све наведене инвестиције, које су од изузетног значаја 
за развој фирме, привреде, за повећање квалитета и по-
узданости испоруке електричне енергије, су уско повеза-
не са степеном наплате, али на основу исправно факту-
рисане електричне енергије и то намеће два једноставна 
закључка - редовно измирујте своје обавезе по рачуну за 
утрошену електричну енергију  и не покушавајте, а уко-
лико имате сазнања одмах пријавите крађу електричне 
енергије. На овај начин, помоћи ћете и себи и другима, 
закључио је директор Ранчић.

С. Манчић     

Поред наведеног, ЕД „југоисток“ ниш планира да, 
у духу 2013. године и обележавања 1700 година од 
доношења миланског едикта, помогне 
електрификацијом цркви у нишкој епархији, у 
складу са тренутним могућностима.

такође, ЕД „југоисток“ ниш учествује у пројекту 
„Discovering Energy“ на територији југоисточне 
србије, који су покренули министарство животне 
средине, рударства и просторног планирања, а 
чији је правни следбеник министарство 
грађевинарства и урбанизма и „GIZ“, у име владе 
савезне републике немачке, и који има за циљ 
повећање енергетске ефикасности. 
ефикасности.
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љубомир ранчић, директор Дирекције за планирање и инвестиције
љубомир ранчић је рођен 1979. године у нишу. средњу школу (1997. год.) и 
Електронски факултет (2004. год.) завршио је у нишу, када и почиње са радом у 
Електродистрибуцији ниш, најпре као млађи инжењер и затим координатор у 

служби за диспечерске и уклопничарске послове, потом као водећи стручни сарадник за 
одржавање и контролу мерних места (од јула 2007. до марта 2008. године). Од марта 2008. 
године до новембра исте године обавља функцију вршиоца дужности шефа службе за 
одржавање и контролу мерних места, да би од новембра 2008. до априла 2012. године био 
шеф службе за одржавање електроенергетских објеката високог напона у ЕД ниш. априла 
2012. године постаје водећи стручни сарадник за инвестиције у Дирекцији за планирање и 
инвестиције ЕД "југоисток" ниш, а од децембра 2012. године је директор Дирекције за 
планирање и инвестиције.

Од досадашњих успеха у каријери издвајамо израду шема комплетне 35 kV мреже ЕД ниш, Пирот и Прокупље и 
комплетне 10 kV мреже ЕД ниш са колегом Драгославом Павловићем ради реконструкције Диспечерског центра 
ЕД ниш, (ове шеме се и данас користе у Дц ниш), имплементацију и експлоатацију система за даљинско 
управљање бројилима у ЕД ниш, израду дела идејног пројекта за реконструкцију тс 35/10 kV "станко Пауновић", 
организацију дела послова при извођењу радова на изградњи тс 110/10 kV "ниш 8" – прва фаза, организацију 
послова при извођењу радова на реконструкцији 35 kV вода „ратко Павловић - ниш 13 / стеван синђелић“ на 
локацији „мост нитекс“, повећање поузданости ЕЕО вн и модернизација службе за одржавање ЕЕО вн.

ранчић је носилац лиценци за одговорног пројектанта и извођача радова на ЕЕО вн 351 и 451 и члан менсе. 
Ожењен је, отац једног детета.

Одзвонило  
неовлашћеној потрошњи 

ускОрО креће нОва стратегија пд „југОистОк-ниш“ у бОрби за смањење губитака

Уколико се у периоду од 2013. до 2017. године укупни губици на подручју ПД „Југоисток-Ниш“ сведу 
на 14,36 посто, оствариће се уштеда од 40 милиона евра. Смањење губитака је приоритетни 
циљ привредног друштва не само због већих могућности за улагање у нове електроенергетске 
објекте, већ и због смањења финасијске зависности, јер се убудуће електрична енергија не може 
набављати од јавног снабдевача већ искључиво на тржишту електричне енергије. Објединити 
све послове везане за мерна места у један Сектор, као императив у одлучној борби за смањење 
губитака. Нови Апликативни софтвер за праћење активности на пословима контроле и 
одржавања мерних места , непроцењива је информатичка подршка.

Н овим петогодишњим Акционим планом за спро-
вођење програма мера за смањење губитака у 
дистрибутивном делу електроенергетског систе-

ма Привредног друштва „Југоисток- Ниш“ креће се још у 
озбиљнију борбу против комерцијалних губитака него 
што је то било до сада. Приоритетни циљ овог плана је да 
до краја 2017. године на подручју овог привредног 
друштва буду сведени на свега 14,36 процената, што је 
смањење од 6,70 процената у односу на 2012. годину, а 
што би донело уштеду од близу 40 милиона евра. Та сред-
ства биће, како подвлачи руководилац Центра за смањење 
губитака Мирољуб Јовановић и творац нове стратегије за 
борбу против губитака, уложена у техничко осавремења-
вање, реконструкцију или изградњу нових електроенер-
гетских објеката и куповину нових бројила за за-
мену постојећих и измештање мерног места.

Мирољуб Јовановић: Озбиљном 
стратегијом до смањења 
комерцијалних губитака
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-Упркос томе што је вишегодишњи тренд раста 
губитака коначно прошле године засутављен а 
на територији „Југоистока“ смањен за 0,6 посто у 

односу на претходну годину, ипак губимо огроман но-
вац, истакао је Јовановић. Укупни губици на нивоу ПД 
"Југоисток" за 2012. годину износили су 21,06 процената 
без дирекних купаца, при чему је вредност техничких гу-
битака испод десет посто. То значи да су комерцијални 
губици преко 11 посто, а у финансијском смислу под-
разумева да је изгубљено око 26 милиона евра, закључује 
Јовановић и додаје да су неопходне корените промене у 
организационом смислу.

-Начин рада и приступ мерним местима морамо ради-
кално да променимо, јер готово сви проблеми који поспе-
шују комерцијалне губитке су везани за то мерно место, 
рекао је Јовановић. Само у овој 2013. години „Југоисток“ 
има задатак  да смањи укупне губитке на мрежи за нај-
мање 1,20 посто. Уколико се постигне тај циљ уштедеће 
се преко 2,6 милиона евра, напомиње он. Ово је нарочи-
то важно, како Јовановић подвлачи, јер према Закону о 
енергетици електрична енергија за покривање недоз-
вољених губитака ће се убудуће набављати искључиво на 
тржишту електричне енергије а не од јавног снабдевача.

– Због тога је нужно објединити све послове који се од-
носе на мерно место у једну организациону целину ради 
ефикаснијег управљања пословима и то почев од нових 
прикључака, очитавања мерних уређаја, обуставе испо-
руке електричне енергије на захтев снабдевача или купа-
ца, искључења купаца са мреже, контроле мерног места, 
преузимање мерног места, поправка и баждарење мер-
них уређаја, затим контрола, измештање или преузи-
мање мерног места, али и систематска замена мерних 
уређаја, истиче Јовановић. Осим тога, под истом „капом“, 
како Јовановић сматра,  мора да се обавља и уградња мер-
них уређаја у трансформаторским станицама напонског 
нивоа 10,04 kV, као и анализа потрошње и управљање та-
рифом и ажурирање података за ГИС (географско-инфо-
рмациони систем).     

Сви ови послови везани за мерна места и мерне уређаје, 
према Јовановићевим речима, су сада распоређени у три 

различита сектора у огранцима привредног друштва, 
због чега је врло тешко утврдити да ли се све активности 
спроводе ефикасно. Зато је неопходно да се све те службе  
хитно споје у један Сектор  за мерна места, чиме би се по-
стигла ефикасност у раду, створили услови и дефинисала 
одговорност за смањење губитака. Јовановић предвиђа 
да ће се измене постојећег Правилника о организацији и 
систематизацији послова у „Југоистоку“ урадити најкас-
није до јуна ове године како би се што пре кренуло у 
озбиљну борбу са губицима.

Ваља истаћи да је веома битан фактор у овој стратегији 
перманентна контрола спровођења мера по „дубини“. То 
подразумева контролу и непосредних извршилаца, али и 
организатора посла. Зато Јовановић препоручује и честу 
размену екипа за контролу између појединих организа-
ционих целина у огранцима. Неминовно је и побољшати 
кадровску структуру запослених који ће се бавити свим 
пословима везаним за мерна места, а самим тим и смањи-
вањем губитака. Посебну пажњу неопходно је посветити 
контроли извршења посла на мерном месту и повећању 
одговорности извршиоца за проток документације.

-Да би  Акциони план  спровели у потпуности, неоп-
ходно је ангажовати већи број извршилаца на пословима 
контроле и одржавања мерних места у односу на сада-
шњу ситуацију, каже Јовановић. Илузорно је очекивати, 
како је он напоменуо, да са овако малим бројем изврши-
лаца може да се спроведе Акциони план и зато је нужно 
да већ до краја фебруара ове године руководства ограна-
ка доставе своје планове за повећање броја електромон-
тера, који би се ангажовали искључиво на пословима, 
који се односе на мерна места. 

Непроцењиви значај у спровођењу овако осмишљене 
стратегије у борби против губитака има информатичка 
подршка. Јовановић инсистира да се одмах приступи из-
ради захтева за израду апликације која ће пратити све 
активности, које се одвијају на мерном месту ради упра-
вљања извршењем послова и како би се омогућила ана-
лиза ко, када и шта је радио на мерном месту. Рок за изра-
ду захтева је крај марта ове године, а Јовановић очекује да 
софтвер за ове потребе буде завршен до краја септембра.

Оливера Манић

ОбавЕзнЕ мЕрнЕ груПЕ у свим тс 10/04 kV

руководилац центра за смањење губитака ПД 
„југоисток-ниш“ мирољуб јовановић се одлучно 
залаже да у свим трансформаторским станицама 
напонског нивоа 10/04 kV у периоду од 2013. до 
2017. године буду уграђене мерне групе, осим за 
оне за које не постоји оправданост за уградњу. 
недопустиво је, како је он нагласио, да од укупно 6 
497 трансформаторских станица овог напонског 
нивоа на подручју „југоистока“ буде уграђено 
свега 488 мерних група, које су најбољи показатељ 
колико електричне енергије остане 
нефактурисано, односно покрадено. зато се у овој 
години планира уградња 974 мерних група у овим 
такозваним дистрибутивним трансформаторским 
станицама.

ПОбОљшати ДисциПлину читача

један од битних предуслова за смањење комер-
цијалних губитака је и побољшање дисциплине 
читача, тако да укупан број неочитаних купаца не 
може бити већи од пет посто од укупног броја. код 
купаца код којих у дужем периоду ( посебно ако 
нису очитани у последњих 12 месеци) у редовним 
очитавањима није могуће очитати потрошњу јова-
новић се залаже да се обаве ванредна очитавања, 
као и контролу мерног места и инсталација. уколи-
ко није могуће ни на тај начин очитати потрошњу, 
онда, како јовановић наводи, у складу са уредбом 
о условима испоруке електричне енергије обуста-
вити даљу испоруку електричне енергије.                             



16

Успех у наплати   
увек императив

савет тргОвине пд „југОистОк-ниш“ Одлучан у 
пОстизању штО бОљих резултата у наплати 

П остизање бољих резултата у наплати утрошене 
електричне енергије и даље остаје најважнији 
императив пословања привредног друштва, 

сагласили су се представници сектора трговине огранака 
на недавно одржаној седници Савета трговине ПД „Југо-
исток-Ниш“. Овом приликом закључено је да наплата у 
привредном друштву не сме да падне испод 90 процена-
та, упркос томе што су најаве из Министарства енергети-
ке о отпису дуга у висини износа прошлогодишње кама-
те и могућности склапања споразума заосталог дуга на 
више рата ослабиле наплату потраживања у првој поло-
вини фебруара. Директор Дирекције за трговину елек-
тричном енергијом ПД „Југоисток-Ниш“ Зоран Раденко-
вић одлучан је у томе да се искористе све мере за побољ-
шање процента наплате у фебруару месецу и инсистирао 
je да посебну пажњу треба посветити купцима који ду-
гују до 200 000 динара.

Иако је наплата у јануару традиционално слабија, ипак 
је, према Раденковићевим речима, остварена наплата од 
88,96 посто од фактурисане електричне енергије. Овога 
пута наплата потрошње код вирманаца је са 91,27 посто 
знатно боља него код домаћинстава где је наплаћено пре-
ко 86 посто фактурисане електричне  енергије. По оства-
реном проценту у јануару месецу ПД „Југоисток-Ниш“ 
налази се на трећем месту иза „Електросрбије“ и „Еле-
ктровојводине“. Највиши проценат остварења ЕПС-овог 
наплатног задатка остварио је огранак „Пирот“ са 96,50 
посто, а најбоље резултате у наплати фактурисане елек-
тричне енергије остварио је огранак „Електротимок“ са 
91,55 посто. Најслабије резултате остварио је огранак 
„Врање“ са 73,06 посто у наплати фактурисане електри-
чне енергије.

Директор Раденковић обавестио је представнике сек-
тора трговине огранака и о новинама у наплати заоста-
лих дуговања купаца, чија примена стартује од марта.

На основу Закључка Владе Србије, донетог 12. фебру-
ара, чланови УО ЕПС-а усвојили су одлуку о регулисању 
старог дуга за електричну енергију, која подразумева ре-
програм старог дуга уз отпуст затезне камате обрачунате 
током 2012. године. Одлука се односи на све купце, и до-
маћинства и привреду. Услови за потписивање Споразума 
о репрограму су: да купац који је 31. децембра 2012. годи-
не имао дуг за утрошену електричну енергију поднесе за-
хтев за закључење споразума од 1. до 31. марта и да је из-
мирио доспеле обавезе из 2013. године до закључења спо-
разума. 

Репрограм дуга се одобрава у распону од три до 24 ме-
сечне рате, зависно од висине дуга. Дужницима из кате-
горије „домаћинства“ са дугом до 10.000 динара биће 
омогућен репрограм на три, а онима са већим дугом биће 
омогућена отплата на шест до 24 рате.

Један од услова за испуњење Споразума о репрограму 
је да купац у периоду отплате репрограмираног дуга 
уредно измирује текуће обавезе за електричну енергију. 
У случају да купац и после упозорења не измири две уза-
стопне рате репрограма или касни са измиривањем те-
куће месечне обавезе, сматраће се да је споразум раски-
нут и извршиће се обрачун целокупног дуга са обрачуна-
том каматом на начин који би се применио у случају да 
споразум није закључен.

Директор Раденковић је, такође, нагласио да ће од ап-
рила стартовати рачун за електричну енергију са новим 
изгледом, јединствен за сва електродистрибутивна при-
вредна друштва у Србији. Игор Вучић из Дирекције за 
трговину је представио нови изглед рачуна и које ће све 
ставке садржати. Он је посебно подвукао да је за боље 
очитавање бројила неопходно набавити још псиона.

Шеф Службе за унапређење односа са купцима у 
Дирекцији за трговину Иван Кликовац представио је и 
нову методологију за наплату потраживања од правних 
лица. -Нови приступ у суштини подразумева примену 
постојећих и у пракси доказаних института облигацио-
ног, стварног, меничног и привредног права који до сада 
нису коришћени или нису у довољној мери коришћени у 
функцији обезбеђења и наплате потраживања, рекао је 
Кликовац. -Ту, пре свега, мислим на уговоре о присту-
пању дугу, преузимању дуга, асигнацији, затим на могућ-
ности хипотековања непокретности дужника и консти-
туисања залога на покретним стварима веће вредности, 
издавања од стране дужника сопствених и бланко соло 
меница, навео је он. - Дирекција за трговину је, примера 
ради,  проценила да би се употребом меница као средста-
ва обезбеђења, смањио број извршних поступака, а ујед-
но и износ трошкова које као поверилац предујмљујемо, 
нагласио је Кликовац и додао да су 70 посто вирманаца 
заправо друштва са ограниченом одговорношћу а остало 
су предузетници.

Директор Раденковић закључио је на крају да се морају 
искористити сва расположива средства и мере за пости-
зање циљане наплате.

Оливера Манић

Зоран Раденковић: Применити сва расположива средства и мере да би се постигла циљана наплата
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Меница, боља гаранција наплате

нОви приступи у наплати пОтраживања Од привредних друштава и предузетника

Нагомилана дуговања привредних субјеката 
на подручју ПД „Југоисток“ Ниш показују да под 
хитно треба мењати класичан приступ наплате 
заосталих потраживања од вирманаца који 
подразумева опомене, утужења и као крајњи исход 
обуставу испоруке електричне енергије. Ове мере 
су се у досадашњој пракси показале као мање 
ефикасна терапија преписана за лечење болести. 
Превентивно деловање је увек било делотворније 
од самог лечења, те је неопходан потпуно нови 
приступ у наплати заосталих потраживања, који 
у суштини управо има ту димензију превентиве. 
Шеф Службе за унапређење односа са купцима у 
Дирекцији за трговину електричном енергијом 
Иван Кликовац је на последњем састанку 
Савета трговине представио руководиоцима 
Сектора за трговину огранака методологију 
наплате потраживања од привредних 
субјеката, која управо садржи ту димензију 
превентиве или обезбеђења од стања у којем 
електродистрибуције остају кратких рукава. О 
којим се то заправо новим приступима ради и 
како обезбедити њихово функционисање у пракси, 
разговарамо са Иваном Кликовцем, аутором ове 
методологије, која својом детаљном обрадом свих 
правних инструмената свакако плени пажњу.

Који су разлози мотивисали Дирекцију за трго-• 
вину електричном енергијом да иницира примену но-
вих приступа у наплати потраживања од привредних 
друштава и предузетника ? 

Разлога је заиста много, али навешћу најважније. При-
вредни субјекти, а нарочито они који се баве производ-
ним делатностима, преузимају велике количине електри-
чне енергије, те је процентуално учешће њихових обаве-
за у месечној фактури велико, док је процентуално уче-
шће броја привредних субјеката у укупном броју купаца 
конзума мало. Следствено томе, ефикасност наплате по-
траживања од привредних субјеката као бројчано мање 
групе купаца директно и у значајном проценту утиче на 
ефикасност и степен наплате укупног износа фактуре. 

Кључ ефикасне наплате потраживања је у константном 
праћењу благовремености и уредности измиривања оба-
веза купаца и правовременом предузимању мера зашти-
те угрожених потраживања. У том смислу, привредни 
субјекти су, због специфичног правног субјективитета, 
прописа који се на њих примењују, обавеза које преузи-
мају у правном промету, дужих рокова застарелости, 
броја  средстава обезбеђења која су на располагању, као 
купци погодни за  праћење и правовремено реаговање 

наших служби у предузимању мера обезбеђења и напла-
те потраживања.

Досадашња пракса наплате потраживања није се ос-
лањала на месечно праћење уредности измиривања оба-
веза и обезбеђивање потраживања, већ на повремене 
обуставе испоруке, местимична утужења и репрограми-
рање већ нагомиланих дугова, те није ни могла дати  за-
довољавајуће резултате. Није се довољно водило рачуна 
о општем стању у привреди, честој неликвидности при-
вредних субјеката и коначном наступању инсолвентно-
сти што је за последицу имало отварање стечајних посту-
пака над великим бројем дужника. Због пропуштања да 
се дуг благовремено обезбеди реалним средствима обез-
беђења и тиме у стечају добије статус разлучног поверио-
ца, реално наплатив проценат потраживања сведен је на 
шест до осам одсто од пријављеног износа, а често ни то-
лико.

То су главни разлози због којих је Дирекција за тргови-
ну прекинула досадашњу праксу и друкчије приступила 
наплати потраживања од привредних субјеката.

Иван Кликовац: Нови приступи у наплати потраживања од привредних субјеката осигураће бољу наплату
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Шта се подразумева под новим присту-• 
пима, тј. које су мере и инструменти наплате у 
питању ?

Нови приступ у суштини подразумева примену по-
стојећих и у пракси доказаних института облигационог, 
стварног, меничног и привредног права који до сада нису 
коришћени или нису у довољној мери коришћени у функ-
цији обезбеђења и наплате потраживања. Ту, пре свега, 
мислим на уговоре о приступању дугу, преузимању дуга, 
асигнацији, затим на могућности хипотековања непо-
кретности дужника и конституисања залога на покрет-
ним стварима веће вредности, издавања од стране дуж-
ника сопствених и бланко соло меница. Дирекција за тр-
говину је, примера ради, проценила да би се употребом 
меница као средстава обезбеђења, смањио број изврш-
них поступака, а уједно и износ трошкова које као пове-
рилац предујмљујемо.

Нови приступ је у уважавању општег привредног ам-
бијента у коме ови субјекти послују. Често се дешава да о 
року доспелости фактуре нису ликвидни јер њихови 
дужници нису благовремено измирили доспела потра-
живања. Управо у тим ситуацијама до пуног изражаја 
долази праћење ових субјеката и неопходност комуника-
ције са њима, а у функцији изналажења решења за обез-
беђење потраживања и затварање дуга неким од напред 
наведених инструмената. 

Доступност свих релевантних података за праћење ста-
тусних промена, ликвидности и солвентности ових дуж-
ника преко сајтова АПР-а, НБС-а, Агенције за привати-
зацију и сл. нашим запосленима омогућава да за пар ми-
нута стекну увид у бонитет дужника и затим определе 
приступ за наплату потраживања у конкретном случају.

Поменули сте стечај. Какви су изгледи да се по-• 
траживање наплати након отварања стечаја над дуж-
ником ?

У стечају се врши сразмерно намирење поверилаца и 
зато је немогуће наплатити пун износ пријављеног потра-
живања, већ одређени проценат. Колики је то проценат 
зависи од имовине стечајног дужника, броја поверилаца, 
потраживања других поверилаца, пута за окончање сте-
чајног поступка (банкрот или реорганизација), добијеног 
износа након продаје имовине или продаје стечајног 
дужника као правног лица. По правилу, у реорганиза-
цији се наплаћује виши проценат, али на дужи времен-
ски период. Тренд повећања броја реорганизација у 
задње две године иде у прилог овој тврдњи.

Каква је сарадња са судовима, стечајним управ-• 
ницима и другим повериоцима ?

Треба рећи да ми, као поверилац, имамо специфичан 
положај у стечајним поступцима, нарочито у оним где је 
стечајни дужник у реорганизацији, а бави се производ-
ном делатношћу. Наиме, без електричне енергије нема ни 
производње, те ту треба тражити начин за што боље 
остварење наплате наших пријављених потраживања, 
јер од тога зависи и интерес наплате других поверилаца. 

Како сам дуго непосредно радио на овим пословима, 
могу рећи да је сарадња јако добра, да нас стечајни судо-
ви и стечајни управници виде као пожељне чланове за 
одборе поверилаца. На нама је да то искористимо.

Да ли је било конкретних резултата у таквом при-• 
ступу стечајним поступцима ?

Уколико мислите на ефекте наплате у реорганизацији, 
могу Вам, опет из личног искуства, навести пример  сте-
чаја Фабрике пумпи "Јастребац" АД из Ниша. Преко око 
две године изгласан је петогодишњи план реорганиза-
ције овог стечајног дужника. ПД“Југоисток“ је у стечају 
потраживао нешто мање од три милиона динара и подр-
жали смо тај план јер ћемо у дужем временском периоду 
наплатити не шест или осам процената, већ преко поло-
вине пријављеног потраживања. Међутим, није прави 
ефекат реорганизације само у процентима. 

Пре свега, овом познатом привредном субјекту омо-
гућено је да настави да послује и са аспекта интереса ПД 
да даље преузима електричну енергију. Како је месечна 
фактура "Јастрепца" АД преко милион динара и како су 
дужни да о року доспелости измирују фактуру, а што ре-
довно и чине, није тешко израчунати да је ПД“Југоисток“ 
у том периоду наплатио преко 20 милиона динара само 
од овог купца. Да је "Јастребац" АД отишао у банкрот на-
платили би мали износ пријављеног потраживања и ту 
би се све завршило, од фабрике би остала ледина, а леди-
на не троши електричну енергију, па је самим тим и не 
плаћа.  

 Управо је овај пример био један од путоказа Дирекцији 
за трговину електричном енергијом да промени приступ 
наплати који је до скоро примењиван. Наиме, тамо где је 
то могуће, интерес нам је да дамо допринос преживља-
вању привредних субјеката јер тиме обезбеђујемо купце 
за будућност. Гледано у контексту отварања тржишта и 
увођења конкуренције, тај приступ  још више добија на 
значају. Уједно, ПД“Југоисток“ у свом пословању наступа 
и као друштвено одговоран субјект који води рачуна о 
својим, али и интересима свих других субјеката у нашем 
привредном и друштвеном окружењу.

Како ће се операционализовати нови приступ • 
наплате потраживања од привредних субјеката ?

Служба за унапређење односа са купцима је сачинила 
нови методолошки приступ који садржи конкретне мере 
које ће се предузимати ради обезбеђења и наплате потра-
живања од привредних субјеката. Предстоји имплемен-
трирање тог приступа по огранцима ПД кроз  доношење 
радних упутстава за запослене који ће обављати те по-
слове и кроз размену искустава поступајућих запослених 
из свих огранака, а из разлога што проблеми и искуства 
нису идентични на свим конзумним подручјима јер сва-
ки конзум носи своје специфичности. 

Прве позитивне ефекте, тј. повећање наплате очекује-
мо у другом кварталу пословне 2013/2014. године, закљу-
чује на крају Иван Кликовац.

О. Манић
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Електротимок успешан  
у 2012. години

златибОр павлОвић, директОр ед "електрОтимОк"  зајечар

ЕД "Електротимок" у преплати 
према ЕПС-у 1,9 милијарди динара

ЕД "Електротимок" Зајечар најуспешнији 
је, од  укупно шест огранака, који послују 
у саставу ПД "Југоисток" у наплати 
фактурисане електричне енегије у 2012. 
години. Са милијарду и 900 милиона 
преплате према ЕПС-у значајно утиче на 
ликвидност Југоистока у целини.

Господине Павловићу, није једноставно бити нај-• 
успешнији од  свих и пословати добро у отежаним ус-
ловима у којима живимо?

Овакву позицију у систему, ЕД "Електротимок" гради-
мо годинама, може се рећи и деценијама уназад. Односом 
према купцима електричне енергије и успостављањем 
уредног и здравог система наплате успевамо да не гоми-
ламо дуговања, а самим тим одржимо и стабилан систем 
пословања.

Наплата заосталих дуговања за електричну ене-• 
ргију проблем је на готово читавој територији коју по-
крива ПД "Југоисток" Ниш. Ви сте међу реткима који 
немају милионске дужнике.

Тачно. "Електротимок" је међу најбољим огранцима у 
Србији са наплатом фактурисане релизације у 2012. го-
дини од 101,77%.

Домаћинства дугују око 580 милиона динара, што из-
носи мање од од две просечне месечне фактуре. Ми не-
мамо милионске дужнике међу њима. Највећи дужници, 
њих 97 дугују у просеку око 150.000 динара и према њима 
су предузете адекватне мере (репрограм, искључење и 
утужење). Веће муке нам задају вирмански купци елек-
тричне енергије чији укупни дуг износи две милијарде 
300 милиона динара, дакле у просеку више од 10 месеч-
них фактура. Највећи дужници међу вирманским купци-
ма су јавна предузећа, буџетске установе  и органи локал-
не самоуправе. Мали број међу њима вуче готово цело-
купни дуг. То су углавном топлане, водоводи и јавно ос-
ветљење.

Када је о домаћинствима реч, ми годинама уназад има-
мо разрађен, и рекао бих, успешан систем наплате и из-
миривања заосталих дуговања. Наши купци електричне 
енергије користе све попусте прописане Законом, као и 
стимулације. Највећи проблем представљају социјално 
угрожени купци, који иако имају попуст то право тешко 
могу да користе јер они нису у могућности да измире ста-
ри дуг како би користили олакшице, а то је један од усло-
ва. Очекујемо да ће се одређивањем  категорије енергет-
ски заштићених купаца, што је у току на нивоу Министа-
рства енергетике и увођењем количина енергије која се 
неће наплаћивати од тих купаца, значајно ублажити 
постојећи проблеми. 

Далеко већи проблем нама представљају, како их ми 
зовемо, вирманци. Међу њима посебан проблем су јавна 
предузећа из простог разлога што нам Закон о енергети-
ци не дозвољава искључења предузећа која се баве делат-
ностима од егзистенцијалног интереса за грађане. Као и 
код других категорија и са њима покушавамо да нађемо 
заједнички језик  кроз репрограм дуга уз услов да се 
постојећи дуг не повећава.

Годину сте завршили са незнатно већим губици-• 
ма електричне енергије од планираних. Који је узрок?

Процентуални годишњи губици су већи, то је истина, у 
односу на претходне две године. Ипак не толико увећани 
да би били разлог за бригу, 13,94%  у односу на планира-
них 13,11% није много. Делимично су последица техни-
чких губитака које не можемо драстично смањити због 
недостатка средстава, а добрим делом је реч о комерци-
јалним губицима који се појављују код свих огра-
нака услед неовлашћене потрошње електичне 
енергије.
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Разуме се да ми чинимо све да делујемо пре-
вентивно и такве губитке смањимо. Баждарска 
лабораторија, коју поседујемо, једна је од највећих 

и најуспешнијих у оквиру ЕПС-а. Баждарење бројила је 
јако важно и оно се у оквиру нашег огранка обавља врло 
успешно. Захваљујући редовном баждарењу највећи број 
наших бројила, преко 80%,  је у року баждарења. Процена 
је да се око два посто енергије мање мери због неисправ-
них или закочених бројила. Појачана контрола је једна од 
мера и ми смо у прва два месеца ове године постигли за-
пажене резултате у откривању неовлашћене потрошње. 
То нам је јако важно јер се губици, на овакав начин, могу 
смањити и до три посто. У односу на 2012. годину, када 
смо открили 102 неовлашћене потрошње, у првих месец 
и по дана ове године већ је откривена 41. Овоме је допри-
нело и стимулисање радника који раде на тим пословима 
за које знамо да су врло незахвални.  

Треба имати у виду да је мали број оних који су • 
несавесни а далеко већи број савесних купаца према 
којима морате да имате добар однос и да их, да тако ка-
жемо, негујете као купце електричне енергије?

Како да не, то нам је приоритетни задатак. Ми имамо 
Службу за односе с купцима преко које до надлежних 
служби долазе сви приговори на које, према могућности-
ма, реагујемо одмах. С друге стране трудимо се да на пре-
киде у напајању реагујемо што пре и са тог становишта 
ситуација на подручју ЕД "Електротимок" је сасвим задо-
вољавајућа иако покривамо највеће подручје - 8388 km2, 
по чему смо највећи огранак у Србији. Проблем нам пред-
ставља радна снага јер због велике територије  један рад-
ник покрива 15 km2, док док је код других то далеко мање. 
Недостатак радне снаге се посебно испољава у хава-
ријским условима, код већег броја истовремених кваро-
ва, када морамо да интервенишемо по приоритетима и 
када део купаца мора дуже да чека на успостављање на-
пона. 

Нове инвестиције могле би да реше добар део • 
проблема, а пара је све мање. Шта сте, на основу распо-
ложивих средстава, планирали за наредни период?

Према плану за ову годину "Електротимок" на распола-
гању има 54 милиона динара што је заиста јако мало у од-
носу на потребе електродистрибутивне мреже и површи-
ну коју захвата. Нормалне потребе биле би 150 до 160 ми-
лиона, а идеална сума креће се око 500 милиона динара, 
ако се уважи амортизација од четири посто на вредност 
основних средстава од 13 милијарди 400 милиона дина-
ра.

Ми на својој територији имамо доста угрожених под-
ручја која захтевају инвестициона улагања. Најугроженија 
су подручје Мосне, Доњег Милановца, Соко бање и Старе 
планине.

Парама којима располажемо можемо решити само нај-
хитније и горуће проблеме.

У Мосни је изграђена нова трафостаница 110/35 kV која 
ће напајати подручја Мосне и Доњег Милановца. Очекује 
се да буде пуштена под напон крајем ове или почетком 
наредне године, одмах по изградњи далековода 110 kV из 
правца Мајданпека. Ово је обавеза ЕМС-а и зато морамо 
да сачекамо.

На подручју  Соко бање, која представља важну ту-
ристичку дестинацију, планирамо изградњу трафоста-
нице 110/35/10 kV која ће обезбедити несметано снабде-
вање тог подручја и смањење губитака електричне енер-
гије у напојном далеководу из правца Алексинца, који су 
сада на нивоу од три посто. Због величине инвестиције 
биће етапно грађена и у овој години палнирамо изградњу 
грађевинског дела.

Споменуо сам и Стару планину као проблематично 
подручје. Изградњом новог хотела и система жичара по-
већане су потребе за електричном енергијом. Средствима 
Републике изграђена је трафостаница 35/10 kV ,,Јабучко 
равниште“ са прикључним далеководом 35 kV. У току је 
изградња далековода 35 kV из правца Калне, који финан-
сира ЈП Стара планина и који ће омогућити поузданије 
снабдевање и повећање расположиве снаге. Обавеза 
"Електротимока" је реконструкција постојећег далеково-
да од 35 kV из правца Калне да би се омогућио прикључак 
новог далековода.

Инвестиције су једно, а одржавање текући про-• 
блем  који се, једноставно, подразумева.

Одржавање нисконапонских мрежа наш је највећи 
проблем. Значајан део њих је још увек на дотрајалим др-
веним стубовима . Због недостатка средстава ми смо при-
нуђени да их само одржавамо у технички прихватљивом 
стању, кроз њихово физичко ојачање. Комплетнија ре-
конструкција на ширем подручју практично је немогућа 
у овом моменту. Приоритет у комплетним реконструк-
цијама имаће она насеља или групе купаца које искажу 
вољу да учествују делом својим средствима, а делом фи-
зичком радном снагом. На тај начин и са малим сред-
ствима којима располажемо можемо да урадимо знатно 
више.

Без обзира на тешкоће о којима смо говорили ЕД 
"Електротимок" ће  настојати да у овој години обезбеди 
квалитетно и поуздано снабдевање електричном енер-
гијом свих купаца уз одржавање задовољавајућег степе-
на наплате и нивоа губитака електричне енергије.

М. Видојковић
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Ближи 
грађанима 

Пословница Доњи Милановац, 
формирана у децембру прошле 

године а до тада као наплатно 
место припадала погону 

Мајданпек  са три хиљаде и 
четристо купаца у категорији 

"домаћинство" а вирманаца  
стоседамдесетпет

Д оњи Милановац је удаљен од Мајданпека око 55 
километара, а купци да би реализовали своја 
права и обавезе морали су у Мајданпек, те је то 

један од фактора који су утицали на формирање нове  
Пословнице чији је шеф Ненад Новаковић са којим смо 
разговарали о томе.

"Специфичан геогафски положај градских и сеоских 
насеља Мајданпека и Доњег Милановца  које раздваја 
просторна удаљеност од 55 километара,а још већа удаље-
ност разбацаних села изискује  велику дужину надзем-
них водова свих напонских нивоа. Раштрканост тра-
фостаница напонских нивоа 35 kV и 10 kV и екстремна 
конфигурација тла која за последицу има тешку присту-
пачност водовима свих напонских нивоа, све је то вели-
ки разлог за формирање нове пословнице. Посебан раз-
лог  су купци; како  би  сва своја права и обавезе могли да 
реализују на једном месту а не да прелазе  више од 55 км. 
у једном правцу, колико је удаљен Доњи Милановац од 
Мајданпека, каже Новаковић.

Пословница у Доњем  Милановацу има две трансфор-
маторске станице  35/10 kV и 55 трансформаторских ста-
ница 10/04 кV и новоизграђену ТС 110/35 кV "Мосна", но 
како су радови на Мосни завршени што се тиче Југоисто-
ка, једино се чека ЕМС са мрежом од Мајданпека до ТС  
"Мосна", то ће се напајање поправити. За сада односно 
још увек, Доњи Милановац се напаја преко планине 
Оман што је јако отежано у зимским условима, не само 
напајање већ и одржавање што ће се решити прикљу-
чењем ТС "Мосна". 

У Пословници у  импровизованом малом шалтерском 
простору  за наплату електричне енергије затекли смо 
пуно купаца који су измиривали своја дуговња, а већина 
да не кажем сви су редовне платише ,хвали се шеф 
Новаковић. У скученом простору од око 40 квадратних 
метара смештено је укупно седам радника и то:

Шеф пословнице огранка са двојицом извршилаца рад-
не јединице за управљање, исто толико у радној 
јединици за одржавање и контролу мерних мес-
та  а у одељењу за трговину један запослени.  

прОмене у Организацији пОслОвања у пОгОну мајданпек - ед електрОтимОк

Ненад Новаковић - шеф Пословнице доњи Милановац
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Ми сматрамо  наглашава шеф, да је неопходан, 
пријем најмање два извршиоца на радном месту 
електромонтер за одржавање ЕЕО и један извр-

шилац на радном месту референт за шалтерску наплату. 
У супротном постоји бојазан да ће се са добрим резулта-
тима који су наслеђени из погона Мајданпек, због недо-
вољног броја радника и лоше старосне структуре без об-
зира на изузетно залагање запослених, тешко наставити 
уколико се број извршилаца не повећа и не подмладе кад-
рови.

У наредном периоду услед немогућности надоградње и 
проширења  овог јако скученог простора треба сагледати 
могућност за куповину новог пословног простора, као и 
обнове возног парка набавком нових теренских и спе-

цијалних возила, говорио је шеф толико тихо и уз моје 
обећање да ово нећу да напишем. Мало шале уз наше ди-
вљење за изузетан рад и постигнуте максималне резулта-
те свих њих у овој пословници без обзира на мали број 
запослених.

Обећали смо да ћемо доћи кад се преселе у нови прос-
тор или кад престане снег који нас је пратио све време па 
нисмо обишли ништа од много историјских знаменито-
сти, Национални парк "Ђердап", разна римска утврђења 
чак нисмо обишли ни обалу Дунава на којој је смештен 
овај живописни градић.

 М.Шиндић

О Доњем Милановцу
Доњи милановац је градско насеље у општини мајданпек у борском округу на самој обали Дунава, 
непосредно у близини веома значајног археолошког налазишта лепенски вир који  је уједно и центар 
националног парка ђердап. 

настао је након изградње хидроелектране "ђердап 1", дислоциран је и конзервиран, лепенски вир је један 
од најзначајнијих археолошких локалитета у Европи, простор у коме је поникла и трајала изузетна култура и 
уметност. јединствена споменичка целина која се састоји од културних насеља праисторијских људи, који су 
на овом простору живели око 2000 година у континуитету. на праисторијском налазишту лепенски вир 
откривене су најнеобичније риболике фигуре које представлљају најстарије фигуре у свету.

Доњи милановац се помиње у 15. веку као варошица Пореч на истоименом Дунавском острву. због честих 
поплава, по наредби кнеза милоша из 1830. год. пресељен је на десну обалу Дунава. име добија по милану, 
старијем милошевом сину, а 1859. године додаје му се назив Доњи да би се разликовао од горњег милановца, 
који је основан те године. Доњи милановац је основан по првом регулационом плану у србији, по идејним 
скицама војводе Поречког стефана стефановића -тенке. био је средиште среза Поречког и општина до 1965. 
год. Последња промена локације резултат је изградње највеће хидро-електране "ђердап 1 " седамдесетих 
година двадесетог века.

Доњи милановац данас има око 3.500 становника, без сеоских насеља. у њему је седиште националног Парка 
"ђердап", хотел "лепенски вир", а археолошко налазиште лепенски вир удаљено  је свега 15 километара.



брОј 41 23

ЕД
 л

ЕС
КО

вЕ
ц

Осврт на резултате и активности 
ЕД лесковац на смањивању 
губитака у 2012. години

П ословна година која је недавно минула, као и ви-
ше претходних а вероватно и још макар толико 
наредних, у електродистрибутивном систему Ср-

бије обележена је грчевитом борбом за смањивање губи-
така. Полазећи од оправдане тезе да неплаћени рачуни 
купаца, макар колико велику сума дугова чинили, ипак 
остају неспорно потраживање, а да разлика између про-
изведене и фактурисане енергије, прави трајни и не-
повратни губитак у пословању електродистрибуција, а 
тиме, наравно, и ЕПС-а, активности на смањивању губи-
така су већ више година у самом врху приоритета ЕД Ср-
бије. 

На првом овогодишњем стручном колегијуму дирек-
тора ЕД Лесковац, поред осталог, сумирани су и анализи-
рани резултати активности на смањивању губитака у 
протеклој години. Како је известио, Свето Ковачевић, 
дипл. ел. инж, шеф Службе за смањивање губитака, у 
2012. години, у Огранку „Електродистрибуција Лесковац“ 
обављена је укупно 24.341 контрола исправности мерних 
места и установљен 801 случај неовлашћеног коришћења 

електричне енергије. Од тога, највећи број контрола а и 
пронађених случајева неовлашћене потрошње, односи се 
на категорију купаца „широка потрошња – домаћин-
ства“. У овој групи, од укупно 95.605 купаца електричне 
енергије, колико их има на подручју ЕД Лесковац, у 2012. 
години обављено је 22.070 контрола а пронађено 777 слу-
чајева неовлашћене потрошње. Поређењем две последње 
бројке, добијамо проценат ефикасности обављених кон-
трола за ову највећу групу купаца од 3,52, што је више не-
го двоструко бољи резултат у односу на исти параметар 
годинама уназад. Основни разлог за подизање ефикас-
ности контрола у потрази за неовлашћеном потрошњом, 
свакако лежи у оснивању специјалног тима за контролу 
мерних места, чији је искључиви задатак да трага за слу-
чајевима крађе струје. Од почетка активног рада овог ти-
ма, негде крајем лета прошле године, ефикасност целог 
Огранка у откривању неовлашћене потрошње, знатно је 
порасла. Специјални тим за контролу из месеца у месец 
остварује ефикасност од преко 20% па и преко 30 
одсто. Све то је резултирало смањивањем губи-
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така у ЕД Лесковац у 2012. години за 0,6% у одно-
су на претходну годину, што представља најбољи 
резултат у оквиру „Југоистока“. Ипак, остварени 

губитак у ЕД Лесковац у 2012. години, од 18,76% још увек 
је знатно изнад нивоа који би био прихватљив, као што је 
случај и у многим другим деловима дистрибутивног сис-
тема, те је неопходно наставити и појачати активности на 
овом плану и у 2013. години.

По речима, мр Мирослава Дочића, директора Електро-
дистрибуције Лесковац, ЕПС ће од ове године дати при-
лично велика овлашћења привредним друштвима за 
дистрибуцију електричне енергије, да сама одређују на 
који начин ће се борити са губицима, с тим што је нужно 
да се на крају године покажу резултати на том плану. Оно 
што је такође интересантно, јесте да се на крају једног пе-
риода у којем се примењују различите методе у борби за 
смањивање губитака, сва та искуства могу упоредити, 
што може да укаже на праксу која даје најбоље резулта-
те. 

Иако се технички губици, по правилу сматрају прили-
чно константним, а у жижи интересовања су стално ко-
мерцијални губици (понајвише крађа електричне енер-
гије), ни првонаведену компоненту укупних губитака не 
треба занемаривати. Како је рекао Свето Ковачевић, про-
цена нивоа техничких губитака за ЕД Лесковац у овој го-
дини износи 9,35%, мада он сматра на основу дугого-

дишњег искуства, да они износе нешто преко десет одсто. 
Опредељеност ЕД Лесковац да и смањивању техничких 
губитака посвети неопходну пажњу, потврдио је и дирек-
тор Дочић. Он је указао да је неопходно детаљно прове-
рити исправност мерења на тачкама на којима Огранак 
преузима енергију са виших нивоа, јер су се до сада на 
многим мерним местима овог типа, исказале вредности 
које буде сумњу у потпуну прецизност мерења токова 
енергије. 

Да део губитака не остане у потпуности „изгубљена 
имовина“ као што смо дефинисали на почетку текста и да 
је могуће системски приступити проблему наплате по 
обрачуну за неовлашћену потрошњу, овом приликом је 
указала Лила Стојановић, руководилац Сектора за еко-
номско-финансијске послове а са чиме су се сложили и 
остали чланови колегијума. Истакнута је потреба да се 
наплати по обрачунима за неовлашћену потрошњу 
приступи истим односом као и наплати текуће фактуре и 
дуговања, по салдима за регуларно утрошену енергију. 
Констатовано је да је потреба за оваквим приступом уто-
лико већа ако се зна да ова врста наплате иде веома теш-
ко, па је на пример, у току прошле године укупно обрачу-
нато око 66,7 милиона динара за утврђену неовлашћену 
потрошњу а наплаћено (свега) 11,6 милиона динара. 

Н. Станковић

Далековод као самоуслуга
настављенО харање далекОвОда са бакарним (и не самО бакарним!)  
прОвОдницима на пОдручју ед лескОвац

Н акон мање „паузе“ и „заслуженог одмора“ крадљи-
вци бакра са далековода који се налазе на под-
ручју Електродистрибуције Лесковац, наставили 

су у фебруару 2013. године своју, можемо тако нажалост 
рећи - „редовну активност“. Нешто иза једног часа после 
поноћи, 19. фебруара, на мети им се нашао 35 kV извод из 
ТС 35/10 kV „Југ“ ка ТС 35/10 kV „Губеревац“, у близини 
депоније санитарног отпада „Жељковац“. Од почетка 
прошле године, када су значајно учестале ове крађе, ово 
је једанаести (11!) случај оштећења далековода у којем су 
украдени бакарни проводници. Прекид у снабдевању 
који је настао за потрошаче са подручја Губеревца и окол-
них насељених места, брзо је саниран активирањем ре-
зервног правца напајања, преко далековода Власотинце – 

Грделица. На месту пљачке је остао ружан призор: из-
ваљена бетонска постоља, оборени двоструки носећи 
стубови, са две стране буквално пресечен далековод. Ме-
тода пљачке је овога пута била следећа: демонтирани су 
држачи на два стуба, чији је пад проузроковао кидање 
проводника на пет далеководних поља, укупне дужине 
око 800 метара. Процењује се да је однето преко једне то-
не бакра, чија цена на црно износи око 500 динара по ки-
лограму, а регуларна цена набавке износи преко 1300 ди-
нара по килограму. У непосредној близини места крађе, 
пролази аутопут, што је била олакшавајућа околност за 
лопове да брзо нестану са украденим бакарним 
проводницима.



брОј 41 25

Штету од овог чина, којем је тешко дати заслу-
жену квалификацију, а да се то може објавити, 
трпимо сви. Ипак, највише ће, као и увек „по-

вући“ електродистрибуција. Потребно је обавити бројне 
припремне радње за поновно постављање постоља, по-
дизање стубова, набавити нове проводнике и монтирати 
их. Све то на траси далековода која се налази на расква-
шеној плодној њиви, под тек изниклом пшеницом и где 
тек треба да уђе механизација ради постављања нових 
стубова. И наравно, направи штету на младим усевима 
коју ваља платити. Раније планирани радови екипе „пре-
носа“ ЕД Лесковац ће морати да сачекају ову хитну ин-
тервенцију.

Као и у свим ранијим случајевима, о свему је обавеште-
на полиција која је заједно са екипом ЕД Лесковац изаш-
ла на место крађе и обавила увиђај. Лесковачка електро-
дистрибуција је, као и прошле године, овога пута у још ја-
чој мери, о целом догађају одмах обавестила и све локал-
не медије. Том приликом, од свих органа државе који 
имају посла са оваквим кривичним делима, тражено је 
пуно ангажовање на проналажењу и кажњавања почи-
нитеља. Посебно је апострофирана неопходност да се 
пресече ток илегалне трговине бакра на страни „тражње“, 
односно да се спречи и сама помисао да тако украдени 
бакар може илегално да се прода. Једноставно речено, 
нико се не би усудио на овакве радње да нема сигурне ка-
нале путем којих ће „врућу“ робу продати. А оно што је 
потпуно извесно је то, да нико не улази у овако ризичне 
подухвате, да би украденом жицом опасао кокошињац 
или урадио нешто слично од практичне „користи“ у свом 
дворишту или на имању. Не. Краде се ради продаје, па 
према томе, треба следити промет бакра. И једном засва-
гда казнити драстично оне који откупљују такве „произ-
воде“. 

Н.Станковић

Краду и алуминијум-челик!
још драстичнији случај крађе и могуће трагичне последице које се срећом нису догодиле, забележен је 
недељу дана раније у односу на описану „операцију“. наиме, са дела 35  kV далековода који пролази изнад 
аутопута (и срећом, није у функцији) у близини села биљаница, око 22 часа, скинути су алуминијумско-
челични (!?) проводници пресека 95mm2 док је један проводник остао да виси непосредно изнад пута. 
срећом да прво возило које је наишло – камион, није страдало, па је возач обавестио полицију која је заједно 
са екипом ЕД лесковац одмах изашла на лице места.
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Улагања за светлије сутра

ИнвестИцИонИ замајац у нИшкој електродИстрИбуцИјИ се И ове годИне наставља 

 ЕД
 Н

Иш

У плану нова трансформаторска станица напонског нивоа 110/35/10 kV „Ниш 15“ за потребе 
општине Дољевац, завршетак радова очекује се идуће године. Бројни енергетски пројекти 
за приградска подручја Ниша. Набавка нових измештених мерних ормарића за смањење 
комерцијалних губитака, инвестиција вредна 45 милиона динара.

У пркос томе што је ударни талас реконструкције и 
модернизације капиталних електроенергетских 
објеката окончан крајем прошле године, инвести-

циони замајац на подручју нишке Електродистрибуције 
се и ове године интензивно наставља. Директор за техни-
чки систем Електродистрибуције „Ниш“ Драгослав Пав-
ловић подвукао је да се у наредним месецима планирају 
капитални послови, који ће житељима појединих делова 
града омогућити боље напонске прилике и квалитетно и 
поуздано напајање електричном енергијом.

Помињући, између осталих прошлогодишњих капи-
талних инвестиција, реконструкцију једне од најстаријих 
трансформаторских станица у Нишу напонског нивоа 
35/10 kV „Станко Пауновић“ и превођење трансформа-
торске станице „Ниш 8“ са 35 kV напонског нивоа на 110 
kV, директор Павловић је подвукао да ће се ускоро гради-
ти још један електроенергетски капитални објекат на 
подручју нишке Електродистрибуције. Реч је о 
будућој трансформаторској станици „Ниш 15“ 
напонског нивоа 110/35/10 kV за потребе општи-

Драгослав Павловић : Инвестициони замајац се наставља и 2013. године
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не Дољевац. Тим објектом знатно ће се побољша-
ти енергетске прилике тог краја, који сада често 
има слаб напон и непоуздано напајање. 

Добијена је енергетска дозвола, према Павловићевим 
речима, а ради се и грађевински пројекат. Инвестиција у 
изградњу трансформаторске станице „Ниш 15“ вредна је 
око четири милиона евра. Очекује се да завршетак доку-
ментације буде до краја ове године а да, како Павловић 
оцењује, радови буду окончани до краја идуће године. 
Стабилније енергетске прилике очекује и житеље 
Булевара Немањића, једног од највећих нишких насеља. 
Наиме, планира се виши напонски ниво у већ постојећој 
трансформаторској станици „Ратко Павловић“, која је са-
да напонског нивоа 35/10 kV а планирано је да пређе у на-
понски ниво 110/10 kV. Тако би ова трансформаторска 
станица задовољила све веће потребе Булевара Немањића, 
али и самог града за квалитетнијом испоруком електри-
чне енергије.

Енергетичаре у нишкој Електродистрибуцији очекује 
ове године и замена кабловских водова напонског нивоа 
35 kV.  –Реч је о замени каблова који су стари и до 40 годи-
на, каже директор Павловић. – Највећи део кабловских 
водова биће замењен у самом центру града, подвлачи  
Павловић. Ова инвестиција вредна је око 30 милиона ди-
нара. Планира се и ремонт трансформатора у трансфор-
маторској станици напонског нивоа 35/10 kV „Апеловац“. 
За ову инвестицију биће издвојено 15 милиона динара.

Овогодишњим планом инвестиција нису заобиђена ни 
приградска подручја. Планира се реализација великог 
броја пројеката за напонски ниво 10 kV. Нишко насеље 
„Никола Тесла“ добија две трансформаторске станице 
напонског нивоа 10 kV. –Радиће се трансформаторска 
станица 10 kV „Просек 3“, у Горњем Међурову се већ за-
вршава трансформаторска станица истог напонског ни-
воа, затим имамо већ завршене грађевинске радове за 
трансформаторску станицу „Трупале 5“, а нове транс-
форматорске станице планирају се и у Малошишту, Ша-
рлинцу и Кочану, наводи директор Павловић. –Мештане 
ових села очекују убудуће боље напонске прилике, ста-
билност система и поузданост у напајању електричном 
енергијом, напомиње он. 

Приградским насељима, која ничу у околини Ниша, се 
такође посвећује велика пажња у енергетском погледу. – 
Иако се ова насеља последњих година развијају помало 
непредвиђено кад је у питању планирање развоја града, 
нишка Електродистрибуција је спремна да одговори и 
тим захтевима за напајање електричном енергијом, напо-
миње  Павловић. – Примера ради последњих година је у 
експанзији изградња стамбених зграда у Горњоматеје-
вачкој улици и у том делу града је већ изграђено 12 транс-
форматорских станица које пре само пар година нису би-
ле у плану. Тако се прави проблем и у ТС вишег напон-
ског нивоа за које нисмо планирали додатну снагу.

Иако нишка Електродистрибуција улаже велике напо-
ре да обезбеди својим купцима сигурно напајање елек-
тричном енергијом, суочена је и са огромним комер-
цијалним губицима због неовлашћене потрошње неса-
весних купаца. Прошле године први пут је после дужег 
времена заустављен негативни тренд раста комерцијал-
них губитака у мрежи, али борба са крађом електричне 
енергије још није окончана, јер су губици и даље велики. 
Као једно од ефикасних средстава у тој борби показали 
су се измештени мерни ормарићи, који се постављају 
испред домова купаца у које се сумња да неовлашћено 
троше електричну енергију а коју не бележе бројила.

Ове године ће се, према Павловићевим речима, издво-
јити 45 милиона динара за набавку измештених мерних 
ормарића, који ће помоћи да се комерцијални губици 
што више смање а потрудићемо се да их у наредних пар 
година приближимо нивоу техничких губитака у мре-
жи.

 Оливера Манић



28

Стабилан и поуздан  
систем напајања

Заменом енергетског 
трансформатора у 

трафостаници Центар 
1 код Старог гробља 
купцима електричне 

енергије омогућенo 
сигурнијe напајање

У трафостаници Центар 1 код Старог гробља, ри-
зичном делу града када је напајање у питању, за-
мењен је енергетски трансформатор преносног 

напонског нивоа 35/10 kV.  Трансформатор од осам МVА 
замењен је трансформатором од 12,5 МVА чиме је у овом 
реону повећана снага трафостанице и купцима омогуће-
на већа и сигурнија потрошња.

То не значи и расипање електричне енергије, већ само  
гаранцију за грађане да ће систем у овом делу града убу-
дуће бити стабилнији и поузданији у напајању – каже 
Драгослав Павловић, технички директор ЕД Ниш. Надам 
се да ће кварови у овом, најпроблематичнијем делу града, 
бити сведени на минимум и да се ситуације из ранијег 
периода неће понављати.

Наиме, овај део Ниша око Старог гробља, као и шири 
конзум Палилуле, годинама има проблема са напајањем. 
Разлога има више, а најчешћи је преоптерећење. Еле-
ктродистрибуција у том случају није у ситуацији да квар 
предвиди и реагује на време – каже Павловић. Компе-
нзација за овај недостатак су увек  спремне екипе које ре-
агују одмах по пријави и делују 24 сата . Диспечерски 
центар, који ради даноноћно, увек је кварове отклањао у 
рекордном року. Трудили смо се да на лице места стигне-
мо што је пре могуће.

Отклањање кварова зависи, међутим, од типа квара. За 
отклањање кварова на капиталним објектима, попут 
трафостанице Центар 1, потребно је 24 до 48 сати. Осим 

тога неопходно је и ангажовање различитих служби, а 
све то ствара додатне трошкове и представља делимично 
решење. Електродистрибуција је због тога прибегла једи-
ном ефикасном решењу, а то је замена трансформатора 
новим. Најчешће је реч, као у овом случају,  o ремонто-
вању трансформатора јер нови пуно коста – 18 до 20 ми-
лиона динара, мада ни ремонт објекта није јефтин.

Како би кварове предухитрили ми константно радимо 
на унапређењу и аутоматизацији оваквих објеката – на-
глашава Павловић. Он додаје да је увођење трафостани-
ца у даљински режим рада још једна новина која раднику 
Диспечерског центра омогућава  да притиском на дугме 
рачунара укуључи или исккључи трафостаницу не че-
кајући  мобилну екипу.

Трансформстор у ТС Центар 1 код Старог гробља за-
мењен је у сезони због хитности и учесталих проблема у 
напајању, што не значи да Електродистрибуција преко 
Службе која се бави високим напоном не користи летњу 
сезону да “поспреми у свом дворишту” и припреми се за 
зиму. Сабирнице, трафостанице и унутрашња опрема 
увек стоје на располагању због брзе реакције уколико до-
ђе до тежег квара, како се десило у овом слчају, објашња-
ва Драгослав Павловић, технички директор ЕД Ниш.

М. Видојковић
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Традиционално окупљање 
пензионера ЕД Ниш

И почетак ове године обележен је већ 
традиционалним окупљањем пензионера нишке 
Електродистрибуције у организацији Синдиката и 
пословодства огранка. Око три стотине 
некадашњих прегалаца у изградњи чврстих темеља 
угледа фирме окупило се у згради Управе 
Привредног друштва "Југоисток-Ниш" да уз богату 
трпезу евоцира успомене на понекад тешке, али и 
најлепше дане другарства и колегијалности свог 
радног века.

Присутне је поздравио директор нишке 
Електродистрибуције Андрија Вукашиновић 
подвлачећи овом свечаном приликом да му је част 
да се поново види са људима од којих су данашњи 

запослени могли много да науче како се савесно и 
професионално ради и гради поверење међу 
колегама и корисницима електродистрибутивних 
услуга. Драгим пензионерима обратио се и 
председник Синдиката нишке Електродистрибуције 
Драган Петровић са жељом да још много година 
уживају у пензијским данима и да се и убудуће у 
здрављу и весељу окупљају у свом предузећу, који је 
деценијама био њихов други дом. 

Некадашње колеге поздравио је и дугогодишњи 
директор сада пензионер, Велибор Ристић 
пожелевши им дуг живот и добро здравље.

О. Манић
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Мегавати из Мердара

соларна електрана "матарова" од куршумлИје

 ЕД
 П
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Завршена је изградња највеће соларне електране  у Србији "Матарова", која се налази на 
територији општине Куршумлија у селу  Матарова у близини административне границе са 
Косовом и Метохијом у копненој зони безбедности. Инвеститор се одлучио за територију 
Куршумлије, јер по статистици она има највише сунчаних дана током године. Ових дана се 
електрана пушта у погон ради тестирања испитивања и мерења.

Е лектрана је смештена  на површини од четири хек-
тара на подручју које покрива Електродистрибу-
ција Прокупље, те смо на ову тему разговарали са 

Чаславом Ђорђевићем, руководиоцем Сектора за упра-
вљање у Електродистрибуцији Прокупље.

Изградња наведене соларне електране која је почела 
пре годину дана је коштала око четири милиона евра,  
финансијери су  компанија „ECOGLOBAL“ Београд, ита-
лијанска компанија "Gaskom" и "Multienerdži" из Србије.

Соларна електрана „Матарова" је инсталисане снаге 
два МVA са укупно 8460 соларних  панела и највећа је 
тренутно на територији  Републике Србије. 

С обзиром на слаб пресек проводника и оптерећење 
далековода на који је прикључена електрана а  да би про-
изводња била рентабилна са најмањим губицима у пре-
носу,  по анализи института "Никола Тесла" потребно је 
било извршити реконструкцију постојећег 10 кV 
далековода и трафостанице 35/10 кV "Косаничка 
Рача"  .
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ПД „Југоисток“ Ниш, огранак Прокупље је соп-
ственим снагама извршио  реконструкцију тра-
фостанице 35/10 кV "Косаничка Рача", што је под-

разумевало доста посла, наглашава Часлав Ђорђевић. 
Мењали смо дрвене стубове бетонским, мењали провод-
нике са 35 mm на 70 mm, што подразумева и уградњу но-
вих изолатора и уземљења. Крајем децембра 2012. године 
градња соларне електране је завршена. Испитивања  ре-
лејне заштите и увођење електране у даљински систем 
надгледања и управљања извршили су  „Šnajder Elektrik“и 
институт „Михајло Пупин" у сарадњи са ЕД Прокупље.

Извршен је интерни технички пријем  ПД „Југоисток“ 
Ниш и технички пријем Института „Никола Тесла" Бео-
град и у току је добијање употребне дозволе, наглашава 
Ђорђевић.

Ових дана електрана се повремено пушта у погон ради 
тестирања, испитивања  и  мерења. Према досадашњим 
степеном завршетка радова  на реконструкцији далеко-
вода а према анализи института  „Никола Тесла", елек-
трана ће моћи да уђе у погон са снагом од 1,2  МVA  до ок-
тобра, када се очекује да њен капацитет буде два мегава-
та.

Након завршетка тестирања и добијања употребне до-
зволе од општинске комисије у Куршумлији и потписи-
вања уговора са ЕПС-ом о прикључењу на систем, елек-
трана ће моћи да уђе у трајан рад.  

Објекат у Мердару посебно је значајан јер се налази на 
такозваној периферији система и гарантоваће стабилно 
напајање, и аутоматски утицати на смањење губитака на 
мрежи. 

М. Шиндић

Часлав Ђорђевић, руководилац Сектора за управљање у ЕД Прокупље
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К рајем децембра прошле године искључени су ви-
шемилионски дужници у свим огранцима "Југо-
истока". Искључене су и политичке партије које 

имају дуг а које се не одазивају и после неколико опомена 
о измирењу својих обавеза. Искључени са напајања су и 
они који се баве врло осетљивом делатношћу којом су  ду-
го покривали своје велике дугове и упорно неплаћање. 
Из категорије " вирманци", међу осталима и ДП "Воћар" 
из Мерошине који Електродистрибуцији у Прокупљу ду-
гује 17 милиона динара. Настала је медијска а и поли-
тичка одбрана, што није помогло, јер "Југоисток" нема 
друге намере осим права на искључење због неизмиреног 
дуга за утрошену електричну енергију, нагласио је дирек-
тор Новаковић.

Обзиром да је много великих дужника на листи искљу-
чених у огранку Прокупље, интересовало нас је који су то 
дужници, какви су резултати искључења и још доста 
важних питања о којима смо разговарали са директором 
Иваном Гашићем.

Ко су заправо највећи дужници и да ли је свима • 
обустављена испорука електричне енергије?

Управо они који су дигли највећу галаму у медијима, а 
први на листи је ДП "Воћар"из Мерошине који Електро-
дистрибуцији Прокупље дугује 17 милиона динара. "Шик 
Копаоник" дугује 84 милиона динара и већ улази у озбиљ-
не проблеме јер је то фактура од око 8% наше укупне нап-
лате, затим "Југотерм" - фабрика радијатора  фактуре од 
око милион динара, Хидротехника Београд- "Селова", 
ЈКП "Градски водовод", "ФОМ" - Фабрика обојених мета-
ла која је утужена за осам милиона а тренутни дуг је 3,6 
милиона динара коју не искључујемо због технолошког 
процеса рада у ливници да не настану хаварије чиме нас 
уцењују. Велики проблем имамо и са локалном самоу-
правом у Мерошини, Житорађу и Прокупљу, у Муп-у, 
Дому здравља, Дирекцијама, све су то лоше платише, 
многа од њих немају производњу ни приходе па дуг убр-
зо нарасте. И у категорији домаћинства имамо проблем, 
највише у Мерошини и Житорађи где имамо већу потро-
шњу а слабу наплату од већине становника. Потрошња је 
велика, јер су села компактна и цео Моравски 
крај се бави повртарством, а ту су губици велики 

ПД Југоисток  Ниш је одлучан у намери да 
свима који не измирују дуговања за утрошену 

електричну енергију како из категорије 
домаћинстава, тако и из категорије 
вирманаца који се ни после неколико 

опомињања не одазивају апелу за плаћање, 
обустави испоруку електричне енергије, што 
је и обавеза по Закону о енергетици. Такво смо 

саопштење дали свим медијима, по ко зна који 
пут смо апеловали на дужнике да уплате своја 

дуговања пре обуставе испоруке електричне 
енергије. Остали смо доследни томе и дешава 

се  да досадашњи "повлашћени" купци губе 
статус повлашћеног. - Нема заштићених и 

привилегованих купаца, и нико се не искључује 
из политичких разлога већ искључиво због 

нагомиланог дуга - нагласио је директор 
"Југоистока" проф. др Игор Новаковић решен 

да покаже да убудуће заиста неће бити 
"повлашћених" купаца.

Нема повлашћених купаца

разгОвОр са директОрОм Огранка ед прОкупље иванОм гашићем
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чак и до 35% а наплата мала, очито је да се ради о 
неовлашћеној потрошњи или крађи струје. Инте-
зивирали смо контроле и викендом, али остаје 

питање колико су наши запослени из тих места лојални и 
спремни да се замере својим суграђанима те често шаље-
мо другу контролу из Прокупља.

Да ли су искључења дала резултате?  • 
Сада је лакше када је јавна подршка, односно иниција-

тива кренула од директора ПД. И медији су нам много 
помогли. Делимично смо успели. Искључење је једна од 
мера која се предузима, поред опомена и утужења, а која 
даје најбоље резултате, и зато је повећан број екипа на те-
рену. Најтежи нам је био децембар и јануар, око 90% за-
послених је било на терену, и викендом смо ишли у ис-
кључења, тако да смо наплатили око 99% дуга. Од већих 
дужника, "Југотерм" је платио 1,1 милион динара, "Воћар" 
2,6 милиона динара, "Шик Копаоник"  10 милиона дина-
ра.         

Сви велики дужници од вирманаца прикључени су на 
мрежу након уплата одређеног износа и уз споразум да 
ће плаћати текућу потрошњу и део дуга. Једино се може-
мо похвалити перманентно добром наплатом у погону 
Кршумлија и пословници Блаце, како у категорији до-
маћинства исто и у категорији вирманаца, иако  је тамно-
шња незапосленост огромна, насупрот мерошинском и 
житорађском  крају који је богат, а ми имамо велике про-
блеме са наплатом и губицима. 

Како објашњавате такву разлику у наплати и гу-• 
бицима од Блаца и Куршумлије до Мерошине? Да ли су 
у питању различити аршини ваших запослених на те-
рену?  

Мислим да је у питању ментални склоп људи, као и ду-
гогодишнја навика да се не плећа ел.енергија, јер је Жи-
торађе припојено ЕД Прокупљу 2006. год. а у ,,мираз" нам 
донело огромна дуговања њихових купаца. Бићу слобо-
дан да тако кажем, нема другог објашњења - велики број 
крађа је у питању и што је најгоре, крађа је за њих нор-
мална, загревају пластенике са поврћем. Поред крађа, 
имамо проблем и са употребом великог броја магнета 
које је тешко наћи, иако смо утврдили постојање магнета 
лепљењем магнетних трака,  али то не може да буде доказ 
на суду. Таквим  потрошачима измештамо мерна места а 
уз то иду и физички  напади на наше раднике на терену. 
Тако стижемо до ситуације да упркос свакодневним ис-
кључењима,  расте број великих дужника. Док Блаце и 
Куршумлија имају  наплату од 97% а Житорође и Меро-
шина чак испод 60%, у просеку у категорији домаћинства 
наплата је 85%.

Задатак нашег Привредног Друштва јесте да • 
смањимо губитке, како комерцијалне тако и техничке. 
Које активности поводом тога предузимате?

Губици нажалост нису мали. Ја први прихватам да при-
мим лични доходак мањи уколико је наплата мања, али и 
сви запослени. Губици су велики, потрошња огромна а 
плату смо примили сви, нема одговорности. Ове године 
је урађено око 215 записника о неовлашћеној потрошњи. 
Проблем губитака треба "спустити по дубини" јер је то 
проблем и пословнице чији су потрошачи проблематич-
ни, а не само пословодства у огранку. Треба ствари да ок-
ренемо, па све што они предлажу за решавање проблема, 
ми да подржимо и да помогнемо. Покушавамо да ус-
тројимо нова правила и надам се добрим резултатима. 
Проблематику наплате познајемо, тако да се надам да ће 
то дати и боље резултате у наредном периоду.. 

Познато је да су потребна огромна средства за масовну 
замену мерних уређаја и већи број запослених, посебно 
одкад су учестали физички напади на њих и бесправна 
прикључења. То је посебан проблем, наше екипе су више 
пута нападнуте. У Вољчинцу је нападнуто наше возило и 
секиром поломљен службени ауто. Сарадња са Муп - ом 
је лоша. Сваког дана по десет екипа носе опомене за обус-
таву испоруке ел. енергије јер нас закон на то обавезује, а 
две екипе иду у контролу већих потрошача и њихових 
уклопних сатова. Сви запослени доживљавају Мерошину 
и Житорађу као "ратну зону" због могућих ексцеса и про-
блема. 

 Проблем је и што неовлашћено коришћење електри-
чне енергије није санкционисано на одговарајући начин. 
За такав "прекршај" запрећено је казном затвора од једне 
до три године. Међутим, пракса показује да пресуде у 
другом степену буду преиначене, чиме се потрошачима 
шаље погрешна порука - да крађа струје није неки 
озбиљан преступ.

Ту очекујемо велике промене, да нас закон у правом 
смилсу  штити и коначно пружи електромонтерима ста-
тус службеног лица, јер на псовке, претње и вербална 
малтретирања, ни ми, а ни полиција, веровали ли не, не 
сме да реагује. Тако љутити дужници не само да нас изба-
цују из дворишта, већ и агресивно наступају и спречавају 
да радимо свој посао.

Шта ће прокупачкој електродистрибуцији доне-• 
ти израда социјалних карти?

У граду је много ромских породица, а у селу много си-
ромашних, те ће бити много корисника попуста уређе-
них социјалним картама, па на ту акцију гледам позитив-
но. Биће укинути важећи попусти а категорији купаца из 
социјалних карти биће понуђена друга врста бенефита.

  М. Шиндић
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА

безбедност И здравље на раду у огранку ед врање

 ЕД
 в

ра
њ

Е

Највећи ресурс наше организације су запослени. Зато се велика пажња посвећује заштити 
здравља и безбедности на раду, едукацији и стручном усавршавању. Обзиром на тежину 
послова које обављамо, Актом о процени ризика дефинисали смо ризике сваког радног места да 
би спречили или предупредили повреде заполених. Основни циљ, ради унапређења безбедности 
и здравља на раду је смањити број повреда запослених, посебно тешких, у односу на претходну 
годину. Циљ се спроводи  применом свих законских  мера донетих интерним актима и 
документима система квалитета кроз обуку као и повећањем броја контрола.

Р анијом анализом повреда 
на раду закључили смо да 
се највећи број повреда  де-

шава због непоштовања Правил-
ника о техничким мерама сигур-
ности и непоштовања упутстава 
за безбедан рад, недовољног ко-
ришћења средстава и опреме за 
заштиту на раду. Врло често дола-
зи до повреда и због издавања или 
неиздавања (не)квалитетних до-
кумената за рад од стране руково-
дећих запослених, тако да нису 
увек криви запослени.

Безбедан рад и здравље запоп-
слених је на првом месту и у огран-
ку Врање. Како се број повреда 
смањио у односу на претходне го-
дине, колико труда се улаже у обу-
ку запослених у примени закон-
ских мера, како изгледа практич-
на примена знања на терену, хтели 
смо да се уверимо на лицу места, 
па смо разговарали са Мирјаном 
Ђорђевић, стручним сарадником 
за заштиту и здравље на раду у 
огранку Врање. 

Много превентивних актив-
ности се спроводи, као специја-
листички здравствени прегледи, 
периодична теоријска и практич-
на обука, испитивање опреме за 
личну заштиту на раду и провера 
знања на раду за радна 
места са средњим и висо-
ким ризиком на терену. 

Демонстрирање 
постаљања направе 

за уземљење и 
кратко спајање 

нас мрежи високог 
напона
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Овакво перманентно ангажовање дало је пози-
тивне резултате, повреда је све мање, каже Ђо-
ђевић.

Сваки запослени мора да прође обуку везану за безбед-
нот и здравље на раду, свако новозапослано лице и лице 
које је променило радно место, лице које је одсутно дуже 
од шест месеци, мора да прође обуку адекватно радном 
месту. Једино имамо проблем у обуци када се ангажују 
трећа лица за обављање послова са ризиком. Проблеме 
друге природе имамо на територији Прешева и Бујановца, 
где се дешавају повреде настале нападом на службена ли-
ца при обављању искључења електричне енергије, истиче 
Мирјана.       

Сталном едукацијом, кроз обуку, непосредни изврши-
оци се упознају са свим прописима који се усклађују са 
Законом о безбедности и здравља на раду, са испити-
вањем електроизолационе опреме, испитивањем спе-
цијалних возила, упознају се са радом на високом, 
средњем и ниском напону, па са радом у безнапонском 
стању, разним манипулацијама, и много је тема које про-
жимају све послове који су  означени Актом о процени 
ризика као послови средњег и високог ризика. Оно нај-
битније што је нама било и најинтересантније је да се по-
сле теоријске обуке, на терену врши и провера знања пра-

ктично, нпр. - испитивање безнапонског стања каблова, 
демонсртрација рада на стубу са ниским напоном, поста-
вљање уземљења, све се то ради уз надгледање стручних 
лица. Поред обуке и провере, имамо и сталне контроле 
на терену,  каже Мирјана Ђорђевић, и додаје да је њен рад 
више на терену него у канцеларији. -Вршимо контролу 
исправности заштитне опреме најављену и ненајављену, 
радимо и алкотест, посебно за раднике на терену, што се 
показало јако добрим. Увели смо и опомене за неношење 
опреме за личну заштиту, које су дале видне резултате, 
закључује је Ђорђевић.

Овакав перманентни рад и поштовање основних про-
писаних правила заштите за свако радно место, а погото-
ву оних са ризиком је предуслов за рад у безбедном окру-
жењу а све то има  за циљ подизање свести запослених и 
сманење повреда на раду, јер безбедност и здравље за-
послених је изнад свега.  

М.Шиндић

Мирјана Ђорђевић "Обуком до мање повреда."  
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Стрес као начин живота

у управној зградИ пд "југоИсток" нИш у органИзацИјИ сИндИката "незавИсност" 
органИзовано предавање доктора медИцИнскИх наука др драгана вукИћа на тему  
"савремен  жИвот, стрес И Изгарање на послу"

Да бисмо у данашњем свету брзине и стреса сачували унутрашњи мир, потребно 
је да будемо еластични или покретљивог духа у смислу да можемо лако да се 
прилагодимо променама и да се дочекамо на ноге када нас живот баца на разне 
стране, порука је стручног предавања.

С трес је познат као болест модерног доба. Наравно, стрес сам по себи није болест, али 
некада може бити и гори јер навлачи  болест. Готово на сваком кораку, а посебно у 
пословном окружењу можемо чути сталне разговоре о стресу због породичних 

проблема, превеликих обавеза и оптерећења, недостатка времена, због посла или 
губитка посла и  многобројних за нас стресних ситуација. Није ни чудо што је тако 
када су свугде око нас негативности, односно стресори, нпр. мобилни смо 24 сата 
без правог одмора  због присутности мобилног телефона,  сви медији су 
преплављени  са негативним информацијама, уморни немамо времена да бирамо 
шта ћемо гледати већ се опуштамо уз телевизију или копјутер - Ми се, уствари, 
трујемо свим тим негативним информацијама. Заборавили смо да се смејемо, 
на улици видимо лица у грчу. Све то чини човека напетим и нервозним што 
изазива различите психичке промене. Стрес је психолошка реакција човека 
на спољне ситуације које ремете његову равнотежу, наводи доктор Драган 
Вукић.

Да ли уживамо или не, изгледа да робујемо цивилизацији. Компјутер, и 
сва нова техника је од непроцењиве вредности, али цена тог 
цивилизацијског напретка је огромна. Живимо стресно, депресивно, у 
самоћи, најчешће са компјутером -са машином, значи живимо нестварно. 
Најчешће видимо младе саме са телефоном или компјутером  где се 
дописују чак и за столом, у ресторану пишу поруке а не разговарају, што 
доводи до тоталне отуђености.

Овај свет није по мери човека. Животни захтеви премашују наше могућности 
и ето стреса. Кад имаш довољно времена све постижеш јер циљеве ниси поставио 
превисоко и нема стреса. Најсавременија медицина доказује како стрес утиче на 
здравље људи, изазива негативна осећања, смањује чак и мождане ћелије које су нам 
неопходне. Стрес доводи до паралисања система и разара цео организам. 
Најчешће и не препознајемо стрес, па се и не боримо против њега, често 
посежемо за антидепресивима.  Много смо ментално запуштени, 
наглашава др Вукић. Немамо времена за лепе ствари. На западу 
постоје школе здравог живота "Како превенцијом доћи до бољег 
живљења". На нама је да одлучимо да ли ћемо живети са 
стресом и бити његове жртве, или ћемо се против њега 
борити свим средствима.
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Симптоми стреса су следећи: лоше расположење, раздражљивост и депресивност, осамљеност 
и одбаченост или агресивност, већа строгост, претерано пушење, узимање лекова за смирење, чак 
и сушење уста,  фрустрација, па  још и најтеже, све болести зависности. Све то упућује да треба да 

постављамо приоритете  да научимо да управљамо животом. Нама требају животни учитељи а не лекари 
и психолози који лече последице,а најважније је да отклонимо узроке.

Др Вукић наглашава да би требало да прихватимо тврдњу да човек сам управља догађајима у свом 
животу и да је способан да се суочи са изазовима. Психичке сметње су погрешне реакције на стрес.  

- Треба одредити циљеве који су достижни, јер ако нису реални доживљавамо неуспех, фрустрације. У том 
циљу, др Вукић препоручује : не покушавајте да решите животни проблем у једном дану, пилагодите се 

околностима, јер они немогу вама, не гурајте проблеме под тепих већ их решавјте, негујте добре 
односе у породици, са комшијама, на послу, једни другима треба да пружимо подршку у 

решавању проблема, а ако је неко погрешио немојте га одмах осуђивати. Такође, учините 
добро дело а да то нико не зна. Немојте  поправљати друге, то можемо само са собом. Веома 

је битна физичка активност као вентил за фрустрације, и потребно је одредите дан за 
разоноду, као и емоционална подршка кроз дружење и причање о проблемима.

Најважније је почети, идите корак по корак и осећаћете се боље и угодније.

Да ли се то може научити, већина нас је птала др Вукића, јер нас о томе нико није 
учио. Наравно да може. Да пунимо своје батерије као код мобилног и да развијамо 
своју креативност и интуицију, поручује др Вукић.

У животу се треба трудити да нам буде боље и настојте сваког дана да се 
релаксирате, радите свакодневно вежбе, физичка активност делује 

антистресно, размишљајте позитивно, дружите се са позитивним људима. 
Научите да кажете не особама које не желите у својој близини (јачање 

унутрашњих снага разним вежбама). Свако вече пред спавање погледајмо 
уназад свој дан или недељу и  пронађимо у њему три ствари у којима смо 
уживали, или три ствари које смо научили а на које смо поносни. Вежба је 
наизглед једноставна, али покреће у нама процесе и утиче да нам се 
мењају навике. Почињемо да примећујемо лепе ствари, лепа понашања, 
лепе мисли.     

У Јапану је обавеза на послу пола сата радити вежбе, чак постоји сала са 
луткама у лику директора и шефова  који су чести узрочници стреса.  

Медитација, вежбе дубоког дисања поправљају психофизичко стање и 
смањују количину стреса. Дубоко дисање делује опуштајуће па има 

позитиван утицај на кардиоваскуларни и имунолошки систем те 
може користити као техника да се смањи производња штетних 

хормона стреса. Стрес је некада и користан у смислу да 
реагујемо ажурније и брже на проблеме.

Свакодневна појава је "стрес на послу", а о томе ћемо 
говорити у следећем броју нашег листа.

 М. Шиндић
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годишњицу миланског едикта обележава цео свет а 
посебно србија и ниш у коме је рођен цар контантин. 
цела ова година je у знаку константина, почев од хора 
сретењског манастира руске федерације, 17 јануара 
када су присутни уживали у духовној музици и када је 
Председник србије томислав николић и патријарх 
српски иринеј прогласио 2013. годину за годину 
миланског Едикта. тако је почело обележавање 
доношења једног од најзначајнијих државних аката из 
доба владавине цара константина којим је промењен 
цивилизациjски ток човечанства,  па до многих јавних 
предавања, округлих столова, концерата и изложби. 
Ово је време када можемо свету да се представимо 
својим културно-историjским наслеђем али и прилика 
да покажемо туристички потенцијал ниша. Посебно је 
важно да у свему овоме град и црква делују 
јединствено. не смемо говорити како су у овом 
времену скоро све вредности скоро погажене како 
каже патријарх српски господин иринеј. "ми смо ту да 
се покажемо у години овог великог јубилеја способним 
да можемо да превазиђемо сваку кризу, да смо 
спремни жртвовати се за верску слободу и људско 
достојанство. Ово је тренутак да се угледамо на 
духовни преображај константина и сагледамо плодове 
који је тај преображај донео у уметности, науци, 
култури и колико је допринео људском животу". свако 
нека верује како му срце хоће, овим константиновим 
речима, вера многих од нас постала је вера живота.

Представа "константин знамење анђела"vје део 
републичког обележавања јубилеја миланског Едикта. 
радња се дешава у последњим часовима константивог 
живота, у никомедији 337. године, и за 90 минута 
колико комад траје, публика сазнаје како је у животу 
овог владара дошло до великог духовног преображаја. 
направиена је  представа о преображењу  а суштина 
наше вере је у чуду и у васкрсењу. Од суровог човека, 
константин се преображава у свеца, што је добра 
порука за све људе да има шансе за све нас. Ово је 
прича о обичном човеку, о свим искушењима, сумњама 
и греховима. аутор Дејан стоиљковић,  у режији југа 
радивојевића овом представом желео је да прикаже да 
и обичан човек може да се индентификује са 
константином  и да је могуће доживети такав 
преображај. тако је најбоље схватити поруку 
миланског Едикта, наглашава аутор.

 М.Шиндић

Свако нека 
верује  
како му срце 
хоће

обележавање мИланског едИкта
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