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Приоритети - ефикасност и 
профитабилност

ПотПредседник комПаније „Форбс“ Посетио „електроПривреду србије“ 

Кристофер Форбс, потпредседник издавачке компаније 
„Форбс“ посетио је 26. марта ове године „Електропривре-
ду Србије“ и разговарао је са Александром Обрадовићем, 
в.д. генералног директора ЈП ЕПС. Овај састанак био је 
део званичне посете потпредседника „Форбса“ Србији, а 
током разговора в.д. генералног директора ЕПС-а са сара-
дницима Форбсу је представљена делатност и „лична ка-
рта“ наше компаније, као и најважнији будући инвести-
циони планови. 

ЕПС је вертикално интегрисана компанија, која се у ов-
ом тренутку налази пред важним структурним проме-
нама. Промене су започете отварањем тржишта елек-
тричне енергије од 1. јануара ове године, а у наредним го-
динама очекује се потпуна либерализација тржишта - 
објаснио је Обрадовић. – До сада је ЕПС био једини играч 
на тржишту електричне енергије у Србији, али увођењем 
конкуренције ствара се шанса да компанија буде јака и 
водећа не само у Србији, већ и региону. Намера новог ме-
наџмента ЕПС-а је да процесом корпоративизације ком-
панија постане ефикасна и профитабилна са одрживим 
бизнисом, јер једино на тај начин могу да се спроводе пла-
ниране инвестиције. 

Кристофер Форбс је обавестио Обрадовића да је са Иви-
цом Дачићем, председником Владе Србије, договорено да 
премијер и делегација водећих менаџера учествује поче-
тком септембра на Балију у Индонезији на конференцији 
„Форбса“, где ће се окупити најзначајнији власници капи-
тала и водећи људи многих светских компанија. Та кон-
ференција би, према речима Форбса, била веома добра 
прилика за менаџмент ЕПС-а и изузетна могућност за 
представљање пројеката компаније најважнијим људима 
из светског бизниса.  

Потпредседник „Форбса“ упознат је и са корацима које 
електроенергетски сектор и ЕПС чине у процесу прибли-
жавања Европској унији, као и о сарадњи компаније са 
Владом Србије у спровођењу регулатива договорених 
приступањем Уговору о Енергетској заједници Југоисточ-
не Европе. Делегација ЕПС-а, коју су осим в.д. генералног 
директора, чинили и Владимир Ђорђевић, извршни ди-
ректор за обновљиве изворе, Милош Стојановић, дирек-
тор Дирекције ЕПС-а за стратегију и инвестиције и Бра-
нислав Вукосављевић, директор Дирекције ЕПС-а за еко-
номско-финансијске послове, представила је Форбсу и ње-
говим сарадницима најважније инвестиционе пројекте 
градње нових капацитета ЕПС-а.
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Именован директор  
ПД „ЕПС Снабдевање“ 

На седници Управног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ одржаној 26. 
априла 2013. године, за директора Привредног друштва за снабдевање електричном 
енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ именован је Дејан Васић. Овом одлуком 
испуњавају се одредбе Закона о енергетици и Закључак Владе Србије од 16. новембра 
2012. године којим се усвајају полазне основе за реорганизацију ЕПС. 

Дејан Васић је до сада обављао функцију директора Дирекције ЕПС за дистрибуцију 
електричне енергије.
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југоисток против  
централизацијe и приватизацијe

Успели сте господине Новакови-• 
ћу да сачувате "Југоисток", иако су 
многи сумњали у Вашу борбу за очу-
вање статуса?

-Да то нисмо урадили, ПД "Југоисток" 
би биo фирма за лизинг послове  југои-
стока Србије. Две хиљаде радника Југо-
истокa би временом изгубило посао и 
још 1000 запослених преко лизинг по-
слова. Град би остао без 500 милиона 
динара фискалних прихода, новца који 
покрива Програм одржавања града. 
Сектор малих и средњих предузећа ос-
тао би без 2,5 милијарде динара што зн-
ачи да би неколико стотина  предузећа 
са југа Србије нестало. Био би то вели-
ки ударац не само за Ниш, већ и за чи-
таву Србију.

Аргументованом полемиком смо убе-
дили све политичке актере да има мно-
го разлога за опстанак свих привред-
них друштава и ни један за њихово га-
шење. Могу да вам кажем да је то била 
беспоштедна борба која је трајала до  
скора. И још увек није завршена. 

Да ли то значи да сте спречи-• 
ли централизацију и приватизацију 
ЕПС-а?

Заправо то је суштина и поента чита-
ве приче. Неко мене убеђује да не врши 
приватизацију ЕПС-а, а истовремено 
врши статусне промене Друштва са 
ограниченом одговорношћу у 
Акционарско друштво, тражи 
кредит, па би после пете-шесте 

Пд "југоисток" ниш се ПриПрема за тржишну утакмицу

За неколико месеци Привредно друштво "Југоисток" Ниш је од предузећа које тражи 
кредит од 20 милиона евра постало ликвидно предузеће са 6,5 милиона евра и исплаћеним 
потраживањима- каже директор овог колектива проф. дr Игор Новаковић.

Проф. др Игор Новаковић: "Југоисток" стао на ноге
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рате рекао како нема да плати. То би на крају при-
че био хипотекарни, односно комерцијални кре-
дит, после чега би повериоци тражили учешће у 

власништву. И шта је то онда? Прикривена приватизаци-
ја без приватизације.

Ниш би у том случају остао без ПД "Југоисток", тренут-
но најздравијег привредног субјекта, без, рекли смо, 500 
милиона у буџету , а и иначе је један од најсиромашнијих 
градова у Србији. И у таквој ситуацији неко пласира при-
чу како је, рецимо, тешко живети у Војводини. Или у Бе-
ограду. То је шамар за југоисточни део Србије. Тај не зна 
како је живети на југу. Ако мисле да је тако, онда нека 
дођу и живе у граду у којем  се опстаје са 25 евра по стано-
внику. Ко познаје прилике у Нишу, а ја их јако добро по-
знајем, требало би да зна да се овде врло мало разликује 
живот оних који живе од социјалне помоћи од оних који, 
наводно, нешто раде. Централизација и приватизација 
ЕПС-а, коју смо спречили, бацила би Ниш у још веће си-
ромаштво.

ЕПС је јавности предочио да је у финансијској • 
кризи  и да би реорганизација по моделу један плус је-
дан била уштеда. Слушајући Вас имам утисак да то, 
ипак, није био прави разлог?

Не знам какво је пословање ЕПС-а, али поуздано знам 
да сви директори привредних друштава - Колубаре, Ко-
столца, хидроелектрана, привредних друштава за дист-
рибуцију електричне енергије, бележе добре резултате, 
да је хидрометеоролошка ситуација ове године била  од-
лична, да Србија никада више струје није извозила, да 
никада није био већи ископ угља. Коцкице су се, напрос-
то, склопиле у нашу корист.

Што се "Југоситока" тиче, када сам дошао на место ди-
ректора већ је била припремљена сва папирологија за 
узимање кредита у износу од 20 милиона евра за текућу 
ликвидност. Кредит смо одмах зауставили, стабилизова-
ли ликвидност, овог тренутка располажемо са довољном 
количином новца за исплату зарада, текуће одржавање, 
чак и инвестиције. Сада могу да гарантујем чврстим га-
ранцијама да стање електроенергетских објеката на те-
риторији "Југоистока" до следеће зиме може да се уведе у 
појам - сигурна зима, сигурно напајање, сигурно снабде-
вање потрошача електричном енергијом. Знам да Нишу 
недостаје много тога у електроенергетском смислу што се 
тиче самих објеката и евентуалних нових жаришта. Ми 
рачунамо да ћемо, по доласку нових инвеститора у радну 
зону Север, бити задужени за припрему инфраструкту-
рних предуслова. То подразумева да ћемо имати посла, 
али подразумева и да ће бити нових запошљавања ни-
шлија.

Има ли "Југоситок" снаге за све то, укључујући и • 
инвестиције које спомињете?

Мора да има, иако је прошло мало времена од тренутка 
када смо били у ситуацији да подигнемо кредит од 20 ми-
лиона евра  до овог садашњег у којем смо ликвидни са 6,5 
милиона евра и исплаћеним свим потраживањима. Мало 

више домаћинског пословања, помало и затезања каиша, 
уз повећану наплату и смањење губитака - мислим да ће-
мо успети.  Показaли смо да и у оваквим, отежаним окол-
ностима, наплата може да се побољша, губици да се см-
ање и да ми, у односу на исти период прошле године по-
слујемо боље за целих 40 милиона евра. Зар тиме не дока-
зујемо да ПД "Југоисток" треба да постоји.

Ми дуговања морамо да наплаћујемо, што не значи да 
не водимо рачуна о грађанима који дуг не могу да плате. 
А доста је таквих. Управо због тога смо и покренули ини-
цијатву за заштиту грађана југоисточне Србије. Тражимо 
да се отпусте све камате за електичну енергију која је об-
рачуната и фактурисана до данашњег дана и да се све то 
да на довољан број рата. Ми смо знали да акција репро-
грама дуга на југу Србије неће дати задовољавајуиће ре-
зултате, јер познајемо Ниш и социјалну структуру грађа-
на. Направили смо анализу на нашим стручним телима и 
дошли до закључка да имамо право да од Владе Србије 
тражимо да нас другачије сагледа. Тачно је да сви у 
Србији у плаћању треба да буду равноправни, али је та-
чно и то да су џепови грађана на југу Србије празнији.   

Изгледа да су грађани најбоље разумели управо • 
ову Вашу иницијативу и већ је сматрају прихваћеном. 
Мислите ли да ћете успети да је реализујете?

Не би је ни покренули да мислимо да нема шансе да ус-
пе. Битку водимо кроз институције система. А када ка-
жем да је ова битка јако тешка, онда то значи да сам свес-
тан да се битка своди на политичку одлуку. Социјалисти-
чка партија Србије, којој ја припадам, спремна је да при-
хвати одлуку да се грађанима југоисточне Србије отпус-
ти комплетан дуг за камате. Остали нека се изјасне и ка-
жу ваљан разлог да тако не треба.

Имам утисак да се налазите између чекића и на-• 
ковња. Дуг морате да наплатите, а истовремено знате 
да велики број грађана дуг не може да плати?

Па, тако некако. Социјално рањивим категоријама ста-
новништва  настојаћемо да помогнемо кроз већ помену-
ту иницијативу о отпусту свих камата и кроз повећање 
броја рата. Што се поваћања  наплате тиче имали бисмо 
решење и за то, када бисмо могли да га спроведемо у дело. 
Сада је то немогуће, јер не зависи од нас. Ја сам због сво-
јих, гласно изговорених мисли својевремено, окаракте-
рисан као човек који тера инвеститоре из града. А само 
сам рекао, односно тражио да продата предузећа стра-
ним инвеститорима плате дуг који су куповином, по За-
кону о облигационом праву, преузела. А то у преводу 
значи – дуг у висини од 99% од вредности имовине коју 
су купили. Само од "Нитекса" и "Вулкана", односно оних 
који су их купили, наплатили бисмо два милиона евра. 
Знате ли колики је то новац и од каквог би значаја био за 
"Југоисток", Ниш и читав југоисточни део Србије? Ја мо-
рам да водим рачуна о интересима "Југоистока", а од нас 
се тражи да отворимо нову аналитичку картицу за ова 
предузећа и дуг просто заборавимо. И знате шта 
ће се догодити?  Временом ће доћи до тога да они 
уђу у стечај, па ће нам рећи - потражите из сте-
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чајне масе, а стечајна маса не постоји. Тако ћемо 
ми остати без пара које су наше, пошто смо већ 
остали без онога што су наши очеви, дедови и 

прадедови годинама стварали. Ми нисмо продавали на-
ша предузећа, ми смо их поклањали. И утркивали се у 
томе да што већи број поклонимо. Да не говорим о томе 
како смо, поред свих повољности које смо ставаили на 
располагање инвеститорима, уложили и 10 хиљада евра 
по запосленом раднику.

Синдикат је подржао све ово што Ви радите. Ма-• 
ло је неуобичајено да Синдикат подржава пословод-
ство?

Јесте, али моје суштинско а и партијско опредељење је 
да сарађујем са Синдикатом. Синдикат је на почетку био 
збуњен. Ја сам тражио да се укључи у све активности, а 
онда су они од мене тражили исто. Нико на почетку није 
очекивао од директора да на такав начин брани интересе 
радника, нити од радника да бране интересе директора. 
Поносан сам на једну ствар, заједно смо урадили нешто 
значајно за "Југоисток". Могу вам рећи да сада, када неко 
дође из Београда не разговара више са нама као да смо 
окачени на чивилуку, као да смо мање образовани и мање 
знамо. Сада нас гледају као партнере у послу. Сарадња и 
разумевање може чудо да направи у предузећу.

Где видите ПД "Југоисток" сутра, прекосутра, кр-• 
оз годину дана?

Ја немам право да "Југоисток" видим другачије, но као 
успешно предузеће. Већ сам Вам рекао да смо постали 
ликвидни и пословање ЕПС- подигли на највиши ниво и 
то у отежаним околностима када је комплетна админи-
страција била окупирана документацијом и пословима 
око решавања статуса. Намера ми је да се до краја године 
бавимо технолошким унапређењем пословања. Да наста-
вимо још  жешће акцију коју радимо заједно са 
Полицијском управом у Нишу на спречавању крађе елек-
тричне енергије, јер је узела маха у последње време и од-
носи нам новац. Једноставно ми не смемо да станемо јер 
2015. година је близу, а процес реорганизације морамо да 
завршимо. Тада ћемо на тржишту имати конкуренцију, а 
то у преводу значи да морамо да се припремимо да буде-
мо бољи од ње и опстанемо на тржишту. Мислим да ПД 
"Југоисток" има снаге за то.

Милена Видојковић 

Размена искустава у више области 
био је повод сусрета директора ПД 

"Југоисток" Ниш, проф. др Игора 
Новаковића са директором ПД 

"Електросрбија Краљево", Срђаном 
Ђуровићем, крајем априла у Нишу.

Овом приликом договорена је 
сарадња око одржавања 

трафостаница 110/ x kV 
јер"Електросрбија" има 36 

трафостаница тог напонског нивоа 
и самим тим и више искустава у 

њиховом одржавању , а "Југоисток" 
ће поред постојећих 14, ускоро 

преузети од ЕМС-а још 22.

На састанку два директора било је 
речи и о размени искустава у 

борби за смањење губитака 
електричне енергије, као и око 

резултата репрограма дуга из 
акције ЕПС-а "без камате, на рате".

 М. Видојковић

САРАДЊА ПД "ЈУГОИСТОК" НИШ И  
ПД "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" КРАЉЕВО  
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Измене правила о раду 
дистрибутивног система

Комисија ЕПс-а за ПраћЕњЕ ПримЕнЕ Правила о раду дистрибутивног  
систЕма разматрала Правила о раду малих ЕлЕКтрана

 ЕД
 ју

ГО
ИС

тО
К

У жижи интересовања недавног састанка Комисије 
ЕПС-а за праћење примене Правила о раду Ди-
стрибутивног електроенергетског система, чији је 

домаћин овога пута Привредно друштво „Југоисток - 
Ниш“, нашле су се измене Правила у складу са предлогом 
нове Уредбе о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом, као и измена у домену прикључења малих 
електрана на дистрибутивни електроенергетски систем. 
Важећа Правила о раду дистрибутивног система нису 
мењана још од 2009. године.

На састанку Комисије истакнуто је да њени чланови 
имају тежак, али јасан задатак, поготову кад су у питању 
правила о раду малих електрана, јер је потребно да се 
убрза поступак, као и да се обезбеди већа транспарент-
ност прикључења МЕ на дистрибутивну мрежу. Комисија, 
састављена од представника свих ПД ЕД као и незави-
сних стручњака, већ ради на неопходним изменама те-
хничке регулативе - Техничка препорука за прикључење 
МЕ на дистрибутивну мрежу (ТП-16). Ове измене ће бити 
имплементиране и сходно тим изменама уз одговарајуће 
образложење упутиће се захтев Агенцији за енергетику 
Рупублике Србије ради добијања сагласности на предло-
жене измене.

Нови председник Комисије Иван Вучковић из Привре-
дног друштва „Електросрбије“ нагласио је да с обзиром 
на то да има дугогодишње искуство у управљању и одр-
жавању електроенергетских објеката, неопходно је да се 
формулише јединствен уговор о прикључењу малих елек-
трана на електродистрибутивну мрежу, који би важио 
као оквир за све повлашћене произвођаче.

Секретар Комисије Драгослав Цицовић подвукао је 
овом приликом да би неопходно било установити ба-
лансну одговорност за све повлашћене произвођаче у ма-
лим електранама, како би се избегло плаћање пенала или 
тужби према ЕПС-у због немогућности остварења угово-
рених обавеза у одређеним случајевима. –Морамо тачно 
да дефинишемо случајеве који би се сматрали вишом си-
лом и тако заштитимо дистрибутере, рекао је Цицовић и 
подвукао да је за нас велика непознаница могућа штета 
на електранама, а да би произвођачи требали да прихва-
те техничке губитке на водовима. Балансна одговорност 
подразумева да произвођачи морају редовно да поштују 
уговорене обавезе о производњи електричне енергије.

Оливера Манић 

Комисија ЕПС-а за праћење рада ДЕЕС: Права и обавезе за повлашћене произвођаче у малим електранама
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УСКОРО НОВА 
ПРОЦЕДУРА 
УПРАВЉАЊА

Формирани тимови за ПобољшањЕ ПроцЕса ц  
у Пд „југоистоК-ниш“

Садашња процедура управљања 
електроенергетским дистрибутивним 
системом као и његово одржавање, у Систему 
квалитета означена као Процес Ц, је преобимна и 
компликована за спровођење у пракси, па се ускоро 
планирају промене у оквиру овог процеса које би 
омогућиле његово једноставније спровођење. Ово 
је једна од актуелних тема о којима се расправља 
на последњим састанцима Техничког савета 
„Југоистока“, а чији је заговорник директор 
Дирекције за управљање привредног друштва 
Александар Крстић, дипломирани инжењер 
електротехнике.

Д иректор Крстић сматра да се приликом креира-
ња постојећег Процеса Ц одступило од основних 
правила при планирању документације пропи-

саних Приручником о управљању документацијом (IM-
00-002). -Постојећа документација процеса Ц Система 
квалитета је конфузна и неконформна за рад техничког 
система, подвлачи директор Крстић. -Упутства и проце-
дуре нису међусобно усаглашене а има и пуно дуплира-
ног текста. Као пример навешћу оперативну процедуру 
QOP-C-001 Управљање ДЕЕС која је до речи преписана 
из Приручника о процесу Ц - Управљање ДЕЕС и одржа-
вање ЕЕО, истиче он. 

Сама упутства и процедуре, према речима директора 
Крстића, садрже велики број непотребних страна, попут 
процедуре QOP-C-004 - Отклањање кварова,  на пример, 
од десет страна укупно има ефективног текста на једној и 
по страни. Ако се упореди број упутстава и процедура по 
процесима, подаци говоре, како директор Крстић наво-
ди, сами за себе о гломазности овог у односу на остале 
процесе Система квалитета.

Ваља истаћи, да Трговина електричном енергијом или 
Процес А има укупно седам процедура, Планирање, ин-
вестиције и прикључења или Процес Б има свега четири 
оперативне процедуре без радних упутстава, затим Ко-
нтролисање и сервис мерних уређаја или Процес Д има 
укупно девет процедура, Набавке и  магацинско посло-
вање или Процес Е има само седам оперативних проце-
дура без радних упутстава и на крају Процес Ф или Пра-
вни и кадровски послови, такође, имају само три опера-
тивне процедуре. Кад се све ове оперативне процедуре и 

радна упутства у одређеним областима саберу, то је укуп-
но 30 процедура. За разлику од ових процедура, Управља-
ње и одржавање дистрибутивног електроенергетског си-
стема има укупно 50 процедура и упутстава.

Ако се овоме додају и упутства и процедуре које важе, 
а нису унете у систем квалитета, или нова упутства која 
планирам да креирам у току ове године, број упутстава и 
процедура у Процесу Ц ће се попети на преко 60, што је 
тачно двоструко више него код свих осталих процеса 
заједно, напомиње директор Крстић.

Због свега наведеног, директор Крстић се залаже за ра-
здвајање Процеса Ц на два независна процеса и то Про-
цеса Ц - Управљање дистрибутивним електроенерге-
тским системом и Процеса Г - Одржавање електроене-
ргетских објеката. Сва документа, упутства и процедуре 
постојећег Процеса Ц је потребно раздвојити на два нова 
процеса, уз додавање нових потребних упутстава. 

Директор Крстић предлаже формирање два тима за 
побољшање процеса и то Тим за побољшање процеса Ц - 
Управљање дистрибутивним електроенергетским систе-
мом и Тим за побољшање процеса Г - Одржавање елек-
троенергетских објеката. Тимови за побољшање доку-
ментације ће имати обавезу да до почетка јуна ове године 
преиспитају и измене све постојеће процедуре и упут-
ства унутар свог процеса у складу са законским и подза-
конским актима и основним принципима планирања до-
кументације из Приручника о управљању документаци-
јом. -Имаће и обавезу да упутства и процедуре прилаго-
де најбољим искуствима огранака у одређеним радним 
процесима и да их, на крају, међусобно ускладе, тако да 
нема контрадикторности и преклапања текста, подвлачи 
директор Крстић. Након преиспитивања постојеће доку-
ментације, тимови ће имати трајан задатак да преиспи-
тају и усвоје свако ново упутство или процедуру пре не-
го што буде унето у Систем квалитета.

Оливера Манић

Једноставније 
и ефикасније 
процедуре управљања 
и одржавања 
електроенергетских 
објеката
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Локална самоуправа кочи развој 
енергетске инфраструктуре

сЕдница тЕхничКог савЕта Пд "југоистоК-ниш" 

Последњих пар месеци у огранцима "Југоистока" снабдевање електричном енергијом стабилно. 
Прекиди у испоруци електричне енергије кратко трају, а разлог прекидима углавном набујало 
растиње које угрожава мрежу. Представљена правила о прикључењу малих електрана на 
Дистрибутивни систем. Критеријуми урађени детаљно и са техничког и са правног аспекта, 
тврди директор Дирекције за управљање "Југоистока" Александар Крстић. Једногласно усвојена 
Студија за развој телекомуникација.

И зградњи нових електроенергетских објеката, који 
би омогућили поузданије и квалитетније снабде-
вање електричном енергијом, честа препрека су 

прибављање потребне документације коју од електро-
дистрибуција захтева локална самоуправа. Због нереше-
них имовинских односа и прибављања потребне доку-
ментације на реализацију изградње нових трансформа-
торских станица чека се годинама. Овај проблем, који у 
суштини "притиска" све електродистрибуције, изнео је 
директор Електродистрибуције "Врање" Зоран Кнежевић 
на недавној седници Техничког савета ПД "Југоисток - 
Ниш" одржаној у Пословници "Владичин Хан". 

Поздрављајући присутне чланове Техничког савета, 
директор Кнежевић је истакао да је све више проблема са 
локалном самоуправом у занављању електроенергетског 
система и да је неоправдано да локалне власти третирају 
нове електроенергетске објекте као комуналне. Тиме ло-
калне власти, како је директор Кнежевић овом приликом 
подвукао, коче развој електроенергетске инфраструкту-
ре која је неопходна за задовољење потреба купаца за 
електричном енергијом. Будући да је овај проблем при-
сутан у свим огранцима "Југоистока", директор Дирекције 
за управљање привредног друштва Александар Крстић и 

председник Техничког савета иницирао је да се оформи 
тим од чланова Савета, који би се сусрели са представни-
цима локалних самоуправа и предложили конкретна ре-
шења за проблеме у изградњи електроенергетских обје-
ката, као и да се размене искуства и усагласе праксе ло-
калних самоуправа у издавању дозвола.

Директор за технички систем огранка "Електротимок" 
Драган Рапаић је тим поводом навео да се некад на под-
ручју ове електродистрибуције само годишње градило 20 
до 40 електроенергетских објеката ниског напонског ни-
воа, а да су прошле године изградили свега десет транс-
форматорских станица напонског нивоа 10 kV. Годинама 
се на подручју Погона Књажевац, како је Рапаић подву-
као, отеже поступак добијања потребних дозвола за 
градњу на чак 12 локација. Исти проблеми присутни су и 
на подручју Пословнице "Сокобања", јер се и ту дуго чека 
добијање локацијских дозвола на пет локација за из-
градњу трансформаторских станица. Најчешће се локал-
не власти због одуговлачења издавања потребних дозво-
ла правдају потешкоћама у изради Регулационог плана, 
што умногоме отежава развој потребне инфраструктуре 
за функционисање локалне заједнице.

СедницаТехничког савета: Електроенергетски објекти као инфраструктурни, а не комунални објекти
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На седници Техничког савета "Југоистока" по-
себна пажња је посвећена проблемима у снабде-
вању електричном енергијом. Директор Дире-

кције за управљање и председник Техничког савета Але-
ксандар Крстић је нагласио да праћењем показатеља по-
узданости САИФИ, САИДИ и ЦАИДИ у испоруци елек-
тричне енергије ситуација на подручју "Југоистока" у 
2012. години у односу на 2011. годину није задовољавају-
ћа. На укупну слику поузданости снабдевања електрич-
ном енергијом, како је напоменуо директор Крстић, бит-
но су утицале неповољне временске прилике које су нас 
задесиле почетком претходне године.

Упркос томе што су велике разлике у поузданости снаб-
девања електричном енергијом на подручју "Југоистока", 
морамо имати у виду да на подручју нашег привредног 
друштва постоје велике разлике и у конфигурацији тере-
на између огранака, рекао је директор Крстић. Зато је ва-
жније упоређивати показатеље поузданости огранака 
кроз време, него упоређивати међусобно поузданост на-
пајања између огранака. Како је при том навео, мора се 
учинити све што је неопходно да би се повећала поузда-
ност напајања купаца електричном енергијом. 

У већини огранака, како је речено, снабдевање елек-
тричном енергијом је било редовно. Прекиди у напајању 
су се углавном дешавали због сече растиња, коју је било 
неопходно спровести да не би угрозила надземну мрежу. 
У "Електротимоку" март је прошао, како директор за те-
хничке послове овог огранка Драган Рапаић каже, мирно 
без већих прекида. -Имали смо свега пет прекида од 
којих су два била непланирана, рекао је он и додао да је 
сеча растиња интензивно спроведена на подручју Погона 
"Бор", "Неготин" и "Књажевац". На пет локација, према 
Рапаићевим речима се реконструише нисконапонска 
мрежа, а укупна вредност тих радова износи око 24 ми-
лиона динара.

Што се тиче снабдевања електричном енергијом на по-
дручју нишке Електродистрибуције, директор за техни-
чке послове Драгослав Павловић тврди да је ситуација 
задовољавајућа и да теку редовне активности око одржа-
вања објеката ниског напона. Ускоро ће се кренути и са 
ремонтом трансформатора у трансформаторској стани-

ци 35/10 kV "12. фебруар", а у току су и припреме за пола-
гање каблова за две деонице од  300 метара. У самом Пи-
роту напајање је стабилно. Директор за техничке послове 
у пиротској Електродистрибуцији Зоран Манчић каже 
да је дошло до пробијања 35 киловолтног кабла који иде 
од трансформаторске станице "Пирот 1" до "Пирота 3" и 
да ће санирање квара бити окончано до краја априла. У 
Димитровграду због радова на Коридору 10 измешта се 
35 киловолтни вод који служи као резервно напајање Ди-
митровграда. На подручју Електродистрибуције "Проку-
пље", како каже директор за технички систем овог огран-
ка Боривоје Михајловић, од 20. марта до 23. априла било 
је укупно 140 углавном краћих испада. Било је четири ис-
пада на 35 киловолтним водовима, а остало на десет ки-
ловолтним водовима. Највише проблема је било на над-
земним водовима због набујалог растиња које је угрозило 
мрежу.

Представљен је и усвојен Правилник о критеријумима 
за прикључење малих електрана, кога је израдила Коми-
сија на челу са шефом Службе за мале електране "Југои-
стока" Малишом Божићем. Комисија је, између осталог, 
осмислила форму свих потребних захтева за прикључе-
ње малих електрана на Дистрибутивни електроенергет-
ски систем почев од захтева за издавање мишљења, пре-
ко захтева за издавање Техничких услова за изградњу по-
требних електроенергетских објеката за прикључење ма-
лих електрана, до захтева за издавање Решења о одобре-
њу за прикључење малих електрана, као и захтева за из-
давање сагласности на пројекат. Исто тако, израђен је и 
типски уговор за прикључење малих електрана Директор 
Дирекције за управљање и председник Техничког савета 
Александар Крстић је похвалио чланове Комисије за из-
раду овог Правилника и истакао да су њиме заокружени 
критеријуми за прикључење малих електрана, како са 
техничког, тако и са правног аспекта.

На седници Техничког савета представљен је и Годи-
шњи извештај о раду Дистрибутивног електроенергет-
ског система за прошлу годину, који је овом приликом и 
усвојен уз мање измене.

Оливера Манић

СТУДИЈА О РАЗВОЈУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Шеф Службе за телекомуникације "Југоисток" Милош Костић представио је члановима Техничког савета 
Студију развоја телекомуникација, коју је урадио тим са Електротехничког факултета у Нишу. Реч је о 
примени савремених технологија у области телекомуникација које би све досадашње системе 
телекомуникација објединиле у јединствен систем на целој територији "Југоистока". Исто тако, Студија 
даје смернице за даљи развој телекомуникација у циљу квалитетнијег рада Југоистока и побољшања 
поузданости напајања купаца.

Овом приликом Милош Костић је истакао да је Студија урађена квалитетно и детаљно и да може да 
служи као основа за будуће конкретне пројекте. Ипак, како је Костић напоменуо, мора се водити рачуна 
и о томе да је привредно друштво ограничено средствима и људима стручним за ову област. Ипак, 
директор Крстић је подвукао да је Студија важна да би се избегле странпутице у области развоја 
телекомуникација које много коштају. Професор др Зоран Стајић, један од аутора Студије, говорио је о 
предностима и могућностима које пружа ова Студија. Професор Стајић је истакао да није неопходно 
мењати систем телекомуникација одједном, већ се може уграђивати један по један део, где при том 
остаје постојећи систем и додао да се тако ради у свим светским савременим компанијама. Студија је 
једногласно усвојена.
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највећи број споразума  
склопљен је у нишу

анализа сКлоПљЕних сПоразума до 25. аПрила овЕ годинЕ

Н а подручју Привредног друштва „Југоисток –Ниш“ је 
до 24. априла ове године у категорији домаћинства 
склопило споразум о отплати дуга на рате 16 908 ку-

паца. Укупан дуг за који је склопљен споразум износи око 
597,5 милиона динара, док укупна месечна рата за овај износ 
дуга износи око 77,7 милиона динара. Укупна отпуштена ка-
мата за прошлу годину за све који су потписали споразум о 
отплати дуга на рате износи преко 133,3 милиона динара. 
Највећи број дужника се одлучило за отплату дуга у шест ме-
сечних рата, односно они који дугују до 50 хиљада динара. За 
отплату дуга у 36 рата се само један купац из категорије до-
маћинства на територији „Југоистока“ пријавио и то на под-
ручју Електродистрибуције „Лесковац“, док је, такође, само 
један купац из ове категорије склопио споразум о отплати 
дуга у 48 рата и то на подручју Електродистрибуције 
„Врање“.

У категорији вирманаца на ниском напону  на подручју „Ју-
гоистока“ укупно је склопио споразуме 1 701 купац. Они су 
склопили споразуме за укупан дуг у износу од близу 239,5 
милиона динара, а укупно је отпуштена камата за око 59 ми-
лиона динара. Очекује се месечни прилив из ове категорије 
купаца по основу споразума од преко 19,5 милиона динара. У 
категорији вирманаца на средњем и високом напону на под-
ручју привредног друштва закључило је свега 28 купаца спо-
разуме о отплати дуга на рате. Укупан износ дуга за који је 
склопљен споразум у овој категорији је преко 126 милиона 
динара, док је отпуштена камата у износу од преко 27,3 мили-
она динара. Уколико се редовно измирују рате по основу спо-
разума, очекује се месечни финансијски прилив од преко 3,5 
милиона динара. И у категорији вирманаца на ниском напо-
ну највећи број споразума је склопљен за отплату дуга у шест 
рата, док су вирманци на средњем и високом напону бирали 
отплату дуга на девет, 12 или 48 рата.

На подручју нишке Електродистрибуције склопљено је  
4 179 споразума у категорији домаћинства. Чињеница да је 
највећи број споразума склопљених са купцима у категорији 

домаћинства управо на територији Електродистрибуције 
„Ниш“ не треба да чуди, јер су у овој електродистрибу-

цији и највећа заостала потраживања. На 

подручју „Електротимока“ склопљено је 4 115 споразума. У 
Електродистрибуцији „Прокупље“ склопљено је  3 408 спо-
разума. На подручју Електродистрибуције „Лесковац“ скло-
пљено је 2 376 споразума. Електродитрибуција „Врање“ скло-
пила је 2 050 споразума, док је Електродистрибуција „Пирот“ 
склопила са својим купцима у категорији домаћинства све-
га 780 споразума, што је и разумљиво јер они имају и најбољу 
наплату.

У категорији вирманаца на ниском напону на подручју ни-
шке Електродистрибуције су склопљена до 24. априла ове го-
дине 203 споразума, док су са вирманцима на средњем и ви-
соком напону склопљена свега три споразума и то по један за 
отплату дуга на 12, 24 и 36 рата. На подручју „Електротимока“ 
са вирманцима на ниском напону склопљено је 386 споразу-
ма, а  свега девет вирманаца на средњем и високом напону је 
одлучило да свој дуг  отплати на одређени број рата. Број ви-
рманаца који су на ниском напону на подручју Електродистри-
буције „Пирот“ одлучили да склопе споразум износи 150, 
док су само два дужна вирманаца на средњем и високом на-
пону склопила споразум са овом електродистрибуцијом. 
Ситуација кад је у питању одзив вирманаца у склапању спо-
разума са Електродистрибуцијом „Прокупље“ је знатно по-
вољнија. У овој Електродистрибуцији чак 312 вирманаца на 
ниском напону склопило је споразуме, док су четири вир-
манца на средњем и високом напону, такође, одлучила да от-
плаћују свој дуг на рате.

На подручју Електродистрибуције „Лесковац“ у категорији 
вирманаца на ниском напону је њих 756 склопило споразу-
ме, док су се на средњем и високом напону само три вирман-
ца одлучила за склапање споразума. У Електродистрибуцији 
„Врање“ на ниском напону у категорији вирманаца је 206 ку-
паца одлучило да отплаћује дуг на рате, а само њих троје на 
средњем и високом напону је склопило споразум.

О. Манић
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Досије за свако мерно место

савЕт за смањивањЕ губитаКа Пд „југоистоК-ниш“ на другој сЕдници  
донЕо заКључКЕ од ПрЕсуднЕ важности за сузбијањЕ губитаКа

Све активности на мерном месту у један досије. То ће бити драгоцена база за израду будуће 
структуре и обрачун мрежарине на предстојећем отвореном тржишту електричне енергије. 
Читачи убудуће само електромонтери као супервизори за трафореоне којим су задужени. 
Тражити заштиту државе у обављању ових послова како би се успешно радило на смањењу 
губитака. Упућен захтев ЕПС-у за 145 нових извршилаца. Предлог председника Савета Мирољуба 
Јовановића да 25 посто финансијског ефекта од смањења губитака одлази ЕПС-у, а остало у 
Фонд за модернизацију мерних места.

С ви важни догађаји, који су од пресудног значаја за 
смањивање губитака, дешавају се управо на мер-
ном месту. Због тога је нужно водити исцрпан до-

сије за свако мерно место о свим активностима било са 
техничког, правног или финансијског аспекта, закључе-
но је на другој седници Савета за смањивање губитака. 
Председник Савета за смањивање губитака и руководи-
лац Центра за смањивање губитака Мирољуб Јовановић 
је овом приликом истакао да ће апликација за уношење 
са детаљним подацима о свим активностима на мерном 
месту бити од великог значаја и за будуће снабдеваче, јер 
ће се на основу тога моћи изразити прецизна структура 
за мрежарину. Зато је и нужан јединствени софтвер за 
мерна места за цео „Југоисток“, као и његова веза са 
софтвером „Географско информациони систем“ (ГИС) и 
Технички информациони систем (ТИС).

Будући да  до набавке бројила у привредном друштву 
није дошло већ дуже време, а евидентни су и проблеми у 
процесу јавних набавки и на нивоу ЕПС-а, предлажемо 
да руководство „Југоистока“ затражи да привредно дру-
штво или његови огранци сами покрену набавку, као и да 
се због поједностављења поступка не инсистира на усво-
јеним техничким карактеристикама бројила, рекао је 
Јовановић и додао да би се овакав начин набавке приме-
нио на ограничене количине бројила и у ограниченом 
временском периоду, а до поступка нормализације на-
бавке бројила.

На састанку Савета за смањивање губитака је, такође, 
усвојено да код уградње или сервиса, мерни уређај купац 
не доноси сам на место мерења, већ да то ради за-
послени. При том се под мерним уређајем подра-

Седница савета за смањење губитака: Ригорозне и комплексне мере за мање губитке.
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зумева и бројило и уклопни сат. Јовановић посе-
бно инсистира на томе да се при било каквој ин-
тервенцији на мерном месту купцу обавезно по-

нуди уговор о преузимању мерног места. Читачи-еле-
ктромонтери морају да имају кључну улогу супервизора 
догађања на мерним местима унутар трафо реона  и овај 
посао би требало да буде централно место будућег про-
цеса „мерно место“. Ради контроле мерних уређаја на те-
рену неопходна је набавка еталона за огранке који их не 
поседују, као и овера постојећих, којима је истекао жиг. 
Усвојено је и да се при масовној набавци бројила поступ-
ком јавне набавке код прве уградње не проверава тачност 
тако набављених бројила, али та бројила обавезно морају 
добити сигурносне налепнице.

Усвојен је и предлог Јовановића да се упути захтев 
ЕПС-у да се потребна средства за улагање у модерниза-
цију мерног места, а поготову отклањања проблема вели-
ког броја небажадарених бројила, реши преко прилива 
средстава остварених по основу предвиђеног смањења 
процента губитака. Јовановић, наиме, предлаже да ЕПС-у 
припадне 25 посто остварених средстава, док 75 посто би 
требало да се слије у Фонд за модернизацију мерног мес-
та. Огранак „Ниш“ би требало да предузме све мере за 
реализацију  плана за смањивање губитака, пошто учес-
твује са 45 посто у укупним губицима „Југоистока“. Према 
том плану, како су се усагласили чланови Савета, проце-
нат петогодишњег плана смањења губитака на нивоу 
привредног друштва износи 6,93 посто и да до 2017. годи-
не укупни губици износе 11,62 посто. 

За два месеца остварили смо приход од 213 милиона 
динара по основу смањења губитака, а за годину дана би 
требало, уколико се испоштује план, да остваримо 3,429 
милијарди динара на нивоу привредног друштва, подву-
као је Јовановић.- Само огранак „Ниш“ би требало за го-

дину дана да оствари финансијски ефекат у износу од 
1,730 милијарди динара по основу смањивања губитака. 
Уколико се испоштује петогодишњи план за смањење гу-
битака од 6, 236 посто, према Јовановићевим речима, 
„Југоисток“ ће остварити прилив средстава од укупно 46 
милиона евра.

Један од главних задатака Савета за смањивање губи-
така је да се уради све што је потребно да се што хитније 
крене са израдом софтвера за праћење смањивања губи-
така и свих активности на мерном месту. Пројектни зада-
так будућег софтвера је, како је истакнуто, детаљно ура-
ђен са прецизним дефинисањем свих релевантних обла-
сти. О томе ће најуже руководство привредног друштва 
бити одмах информисано са иницијативом да се изради 
софтвера додели висок ниво важности и да се реализа-
цији овог пројекта да приоритет.

Тражиће се и одобрење ЕПС-а за запошљавање неоп-
ходних кадрова, који би се искључиво ангажовали на по-
словима везаним за мерно место. Информације о потреб-
ном броју кадрова за спровођење Акционог плана за сма-
њивање губитака већ је достављен ЕПС-у. Према потре-
бама, које су исказане по организационим целинама из 
огранака, потребно је укупно 145 извршилаца. Од ЕПС-а 
ће се, такође, захтевати да обезбеди заштиту државних 
органа електромонтерима, који обављају овај посао, да би 
се ефикасно радило на остварењу планираних процената 
смањења губитака.

Јовановић је на састанку Савета за смањивање губита-
ка инсистирао да је неопходно увести ред у записницима 
која прате искључење објекта са електродистрибутивне 
мреже. –Потребно је у документацији направити јасну 
разлику између обуставе испоруке електричне енергије и 
искључења објекта. На основу предлога и сугес-
тија из огранака реализоване су финалне верзије 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕРНО-КОНТРОЛНОГ МОДУЛА

На састанку Савета за смањивање губитака професор др Зоран Стајић са помоћницима са нишког 
Електротехничког факултета и Истраживачког развојног центра „Алфатек“ одржао је презентацију 
интелигентно мерно-контролног модула за надзор и управљање потрошњом електричне енергије. Овај 
модул пружа широке могућности за мерење, контролу, анализу и управљање потрошњом и погодан је за 
уградњу практично на свим местима на којима постоји потреба за овим функцијама, од трансформаторске 
станице, извода, па све до индивидуалног прикључка. Уградња је релативно једноставна и брза. 

Региструје, мери и анализира све врсте енергије и снаге. Поседује могућност даљинског управљања и све 
врсте комуникације. Уређај нема декларисану класу тачности, али је у пракси доказано да је у класи 
уобичајених бројила, па и већој. Овај уређај није атестиран, па је постављено питање могућности његове 
уградње у електроенергетске објекте. Цена уређаја је на нивоу цене мерне групе, око 70 хиљада динара, али 
са много већим могућностима контроле, управљања и анализе употребом софтвера. Уређај је могуће 
повезати са постојећим системима за управљање и надзор мреже, јер користи стандардне протоколе и 
интерфејсе за комуникацију и размену информација.

На састанку је одлучено да ће се због немогућности набавке бројила, у сарадњи са Дирекцијом за 
управљање, прибавити техничка спецификација мерно контролних уређаја са припадајућим софтвером и да 
ће се размотрити могућност набавке ових уређаја. чињеница је, како је Јовановић истакао, да на подручју 
„Југоистока“ од 6500 трансформаторских станица напонског нивоа 10/04 kV је свега 480 таквих 
трансформаторских станица опремљено мерним групама.
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новопредложених формулара („К3б“ и „К3ц“) за 
поступак искључења купца са електродистрибу-
тивне мреже. Предложено је да се Записник о 

обустави електричне енергије „К3а“, који се сада користи 
у огранку „Ниш“, користи и у другим огранцима за ову 
намену. Задржати формулар „К-3“ у употреби за намену 
за коју је и направљен. Све предложене промене потреб-
но је убацити у процедуре постојећег процеса „Д“ (про-
цедура), а у складу са ИМС-ом. Јовановић је затражио да 
сва документација мора да има ознаку Система квалите-
та. Са применом ових формулара почети одмах у свим 
огранцима и сви су у обавези да поштују промене које су 
усвојене на овом састанку Савета за смањење губитака.

Оливера Манић

НАГРАДЕ ЗА ПРИЈАВУ КРАЂЕ

Савет за смањивање губитака је на овој седници 
усвојио и предлог Вишег сарадника за смањење 
губитака Милета Костића да се уз писмо 
захвалности грађанину који је пријавио или на 
било који други начин сигнализирао и помогао 
привредном друштву у откривању неовлашћене 
потрошње, крађе или било које друге радње која 
проузрокује неправилности на мерном месту, 
уручи и једна штедљива сијалица или неки други 
пригодан поклон из маркетиншког репертоара 
друштва.

Ко краде губи прикључак
од 1. маја "југоистоК" сПроводи ПојачанЕ мЕрЕ за смањањЕ губитаКа

Н а конференцији за новинаре одржаној 26.ап-
рила у ЕД "Југоисток" Ниш, Мирољуб Јовано-
вић, руководилац Центра за смањење губита-

ка, рекао је да већ више од месец дана ниједан мерни 
уређај не може да се угради на електродистрибитивну 
мрежу, ако му се пре тога не провери исправност у 
баждарници.

Само у току 2012. године, на крађу струје је отишло 
26 милиона евра. Проблем губитака један је од нај-
већих проблема са којима се бори цео ЕПС, а нарочи-
то наше привредно друштво, и зато је веома важно 
ефектно деловање Центра и Савета за смањење губи-
така у "Југоистоку", чији је крајњи циљ да за пет годи-
на смањи губитке за шест одсто, навео је Јовановић. 
Резултати рада Савета су видљиви већ после прва три 
месеца ове године, јер је на губитке отишао 371 мили-
он динара мање у односу на исти период лане. 
Јовановић је најавио и нове мере за смањење губита-
ка, пре свега искључење са мреже свих оних који не-
овлашћено користе електричну енергију већ од 1. 
маја. 

Направили смо документ на основу којег купац до-
бија записник о искључењу објекта са дистрибути-
вног енергетског система. Њему се демонтира броји-
ло и искључује се са стуба. Тек када купац ис-
плати обрачунату неовлашћену потрошњу, 
односно крађу струје, он стиче право да под-
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несе захтев за издавање одобрења за прикључе-
ње, тачније, он губи статус нашег купца, односно 
прикључак. Да би се опет прикључио на мрежу, 

поред тога што ће морати да плати трошак за неовлашће-
ну потрошњу, мораће да плати и све трошкове измештања 
мерног места, јер нова мерна места измештамо на стуб. 
Једино се не плаћа накнада за снагу, јер једном стечено 
право на снагу се не губи, рекао је Јовановић.

Више од месец дана ни један мерни уређај не може да се 
угради на електродистрибутивну мрежу, ако му се не пр-
овери исправност у баждарници дистрибуције, где ће до-
бити налепницу, како не би могли да се отварају од стра-
не неовлашћених лица. Ово је неопходно због тога што 
смо имали случајеве где су нова бројила мерила много 
мањи проценат енергије од утрошене, најавио је Јовано-
вић. Он је додао да је циљ "Југоистока" да преузме сва 
мерна места на шта нас обавезује Закон о енергетици. 

Нормално је да мерни уређај припада ономе ко мери 
струју. Купац нема више права да приступа мерном месту, 
он може да види стање, али не може да има кључ од мер-
но разводног ормара.

Дугорочни план "Југоистока" је измештање мерних ме-
ста, са чиме се већ почело, а направљен је и план за систе-
матску замену бројила, јер је годинама присутан проблем 
набавке нових бројила. Потребно је у циклусу од 11 годи-
на, јер жиг траје 12, заменити једну једанаестину бројила 
баждареним. Циљ је да у року од пет година сва бројила 
на мрежи буду баждарена, најавио је Јовановић и позвао 
све оне који неовлашћено користе електричну енергију 
да престану то да раде. Поред тога, он је апеловао на су-
грађане да пријаве, анонимно, све оне за које знају или 
сумњају да краду струју.

 С. Манчић

Без камате на рате
ЕПс нуди рЕПрограмирањЕ старог дуга уз отПуст Камата

Н а конференцији за новинаре коју је ЕД "Југоис-
ток" Ниш одржао 1. марта ове године на тему "Ре-
програм старог дуга уз отпуст камата", Зоран Ра-

денковић, директор Дирекције за трговину електричном 
енергијом подсетио је присутне новинаре да су на основу 
Закључка Владе Србије, донетог 12. фебруара ове године, 
чланови Управног одбора Електропривреде Србије 22. 
фебруара усвојили одлуку о регулисању старог дуга за 
електричну енергију, која подразумева репрограм старог 
дуга уз отпуст затезне камате обрачунате и фактурисане 
током 2012. године. Одлука се односи на све купце, и до-
маћинства и привреду. Услови за потписивање Споразу-
ма о репрограму су да купац који је 31. децембра 2012. го-
дине имао дуг за утрошену електричну енергију поднесе 
захтев за закључење споразума од 1. до 31. марта и да је 
измирио доспеле обавезе из 2013. године до закључења 
споразума, навео је Раденковић. 

Он је објаснио да се репрограм дуга одобрава у распону 
од три до 24 једнаке месечне рате у зависности од висине 
тог дуга и то:

Домаћинство/динара

1. до 10.000                            3 рате

2. од 10.001 до 50.000                            6 рата

3. од 50.001 до 100.000                                      9 рата

4. од 100.001 до 500.000                                    12 рата

5. више од 500.000                                            24 рате

Купци чији су објекти прикључени на ниски напон

1. до 20.000                                  3 рате

2. од 20.001 до100.000                                  6 рата

3. од 100.001 до 500.000                                         9 рата

4. од 500.001 до 1.000.000                                    12 рата

5. више од 1.000.000                                             24 рате

Купци чији су објекти прикључени  
на средњи и високи напон

1. до 50.000                                   3 рате

2. од 50.001 до 200.000                                  6 рата

3. од 200.001 до 1.000.000                                        9 рата

4. од 1.000.001 до 10.000.000                                     12 рата

5. више од 10.000.000                                            24 рате
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Продужен рок и  
повећан број рата

још двЕ нЕдЕљЕ за сКлаПањЕ сПоразума о рЕПрограму дуга

Прва рата споразума доспева у априлу у року 
доспећа редовне месечне фактуре за електричну 
енергију. У периоду отплате репрограмираног 

дуга неће се обрачунавати камата на износ репрограми-
раног дуга.

Услов за реализацију споразума и отпис дуга у износу 
камате обрачунате у 2012. години је измирење свих оба-
веза за електричну енергију насталих у 2013. години пре 
потписивања споразума, редовно измиривање утврђе-
них рата и рачуна за текућу потрошњу, прецизирао је Ра-
денковић.

Уколико купац не измири две узастопне рате репро-
грамираног дуга или касни са измиривањем текуће ме-
сечне обавезе, споразум ће се раскинути и извршиће се 
обрачун целокупног дуга са обрачунатом каматом на на-
чин који би се применио у случају да споразум није закљу-
чен. У том случају, ЕПС ће предузети и све законске мере 
за наплату потраживања (обустава испоруке електричне 
енергије, утужење и наплата на покретној и непокретној 
имовини и сл.), закључио је на крају конференције дирек-
тор Зоран Раденковић.

С. Манчић

Управни одбор ЕПС-а је, због повећања 
интересовања купаца за измирење 
дуговања за електричну енергију и 

ступања на снагу Уредбе о енергетски 
заштићеном купцу, одлучио да акцију 
"Без камате, на рате" продужи до 25. 

априла 2013. године.

Т о је, поред информације о наплати потражи-
вања, била тема конференције за новинаре 
одржане 11. априла у ЕД "Југоисток" Ниш о 

којој је говорио Братислав Џомбић, руководилац 
Сектора за трговину електричном енергијом у Елек-
тродистрибуцији Ниш. Џомбић је навео да ће сви 
заинтересовани купци који желе да на најповољ-
нији начин реше своја дуговања, моћи да 
поднесу захтев за склапање споразума, или 
да закључе споразум до 25. априла, а након 
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истека овог рока споразум ће моћи да закључе 
само купци који су до тада поднели захтев на 
шалтерима ЕД Ниш или путем поште.

Новина је, истакао је Џомбић, у односу на првобитну 
одлуку где је максималан број рата споразума био 24, да 
се број рата за већа дуговања повећао до 48. Број рата се 
повећао за дуговања већа од 250.000 динара, за домаћин-
ства и купце чији су објекти прикључени на ниски напон, 
док је број рата за купце прикључене на средњи напон по-
већан за дуговања преко 500.000 динара, појаснио је 
Братислав Џомбић.

Максималан број рата, 48, предвиђен је за споразуме 
који се закључују за дуговања преко милион динара, када 
су у питању домаћинства, преко пет милиона динара, ка-
да су у питању купци прикључени на ниски напон и пре-
ко десет милиона када је реч о купцима прикљученим на 
средњи напон. То практично значи да купци из групе до-
маћинство и групе привреда прикључени на ниски на-
пон чија су дуговања до 250.000 динара немају повољније 
услове по питању броја рата.

Џомбић додаје да сви купци који су у марту већ склопи-
ли споразум, а испостави се да би под новим условима 
могли да закључе споразум са већим бројем рата, могу у 
ЕД Ниш да закључе анекс споразума и на тај начин ће до-
бити сразмерно мањи износ месечне рате који морају да 
измире.

Новина је и да купци против којих су покренути судс-
ки поступци за наплату потраживања могу износе својих 
потраживања да репрограмирају, уз услов да претходно 
измире трошкове судског поступка.

Џомбић је навео да је до сада у ЕД Ниш закључено уку-
пно 3560 споразума. У највећем броју споразуме су закљу-

чили купци из групе домаћинство, њих 3393. Када је у 
питању распон дуговања, највећи број, готово половину 
закључених споразума, око 1500, закључили су купци из 
групе домаћинство чија су дуговања између 10.000 и 
50.000 динара. У процентима, око 10 одсто купаца до са-
да је потписало споразум. Финансијски ефекат закључе-
них уговора је 268 милиона динара, уз отпуст камате од 
око 50 милиона.

Говорећи о наплати потраживања, Џомбић је рекао да 
купци ЕД Ниш углавном редовно плаћају своја дуговања. 
Примера ради, навео је он, око 75 одсто купаца из групе 
домаћинство има дуговања нижа од 10.000 динара, што 
се може сматрати дуговањем од два до три месечна рачу-
на, док око 30 одсто купаца остварује попуст од пет одсто 
за редовно плаћање месечних рачуна. Када је у питању 
привреда, око 40 одсто купаца је у претплати.

Највећи проблеми у наплати, каже Џомбић, су нагоми-
лана дуговања из претходног периода - око десет одсто 
купаца из категорије домаћинство, са дугом изнад 100.000 
динара дугује близу 70 одсто дуговања. Проблема има и у 
привреди - известан број привредних субјеката се бори 
за одржавање ликвидности, често су им рачуни у блока-
ди, неки су у реструктурирању, стечају, што додатно ус-
ложњава наплату електричне енергије.

Џомбић је напоменуо да у ЕД Ниш чине све да помогну 
купцима који дугују, омогућава се исплата на више рата и 
потребна је добра воља дужника да се јаве и реше про-
блем.

Иначе, укупна дуговања купаца према ЕД Ниш су 8,5 
милијарди динара, од тога 6,7 милијарди дугују домаћин-
ства, а 1,8 милијарди привреда.

С. Манчић

уредба о енергетски  
заштићеном купцу

Иван Кликовац, шеф Службе за унапређење односа с 
купцима у Дирекцији за трговину електричном енер-
гијом у ПД "Југоисток" Ниш, навео је на конференцији за 
новинаре да је Влада Републике Србије, извршавајући 
обавезе из члана 149. Закона о енергетици, донела  Уредбу 
о енергетски заштићеном купцу која ће се примењивати 
од 01. априла 2013. године. Уредбом су прописани ближи 
услови за стицање статуса енергетски заштићеног купца, 
поступак стицања статуса и услови за стицање права на 
умањење месечне обавезе за одређене количине електри-
чне енергије.

И ван Кликовац, шеф Службе за унапређење одно-
са с купцима у Дирекцији за трговину електрич-
ном енергијом у ПД "Југоисток" Ниш, навео је на 

конференцији за новинаре да је Влада Републике Србије, 
извршавајући обавезе из члана 149. Закона о енергетици, 
донела  Уредбу о енергетски заштићеном купцу која ће се 
примењивати од 01. априла 2013. године. Уредбом су про-
писани ближи услови за стицање статуса енергетски за-
штићеног купца, поступак стицања статуса и услови за 
стицање права на умањење месечне обавезе за 
одређене количине електричне енергије.
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Кликовац је нагласио да "Југоисток" обавешта-
ва купце који могу стећи статус енергетски заш-
тићеног купца, да даном примене Уредбе прес-

таје да важи Одлука Управног одбора ЈП ЕПС о 
попусту у плаћању цене електричне енергије од 24. марта 
2008. године, јер ће поменути купци из категорије "широ-
ка потрошња" - "група домаћинство" који се налазе у по-
себним материјалним условима, своје право на попуст 
сада остваривати на основу Уредбе о енергетски зашти-
ћеном купцу.

Суштина одредби Уредбе је да се лицима која могу 
стећи статус енергетски заштићеног купца омогући да 
под повољним условима преузимају одређене количине 
електричне енергије, да је рационално троше и да у скла-
ду са својим месечним примањима могу редовно да из-
мирује доспеле обавезе. Услед малих месечних примања 
у ранијем периоду социјално угрожена лица нису могла 
редовно да измирују рачуне за електричну енергију чак и 
када су је рационално трошила, прецизирао је Кли-
ковац.

Он је додао да би остварили попуст, енергетски зашти-
ћени купци могу потрошити највише 2,5 пута већи износ 
енергије од дозвољеног за умањење.

Примера ради, четворочлана породица која рационал-
но троши електричну енергију по критеријумима из Уре-
дбе и потроши до 399 kWh за месец дана, може оствари-
ти у новчаном облику изражен попуст на 200 kWh од 1100 
динара. Ако иста породица оствари потрошњу од 400-
499 kWh умањење ће бити 550 динара, а ако потроши 
преко 500 kWh неће имати умањење. Акценат је, дакле, 
на рационалној потрошњи и помоћи социјално угроже-
ним лицима да редовно измирују обавезе.

Одредбе Уредбе о попусту не односе се на тзв "фиксни 
део" тј. обрачунску снагу и накнаду за мерно место.

Напомињемо да се права из Уредбе остварују у проце-
дури пред надлежним органом локалне самоуправе за 
социјална питања, а не на шалтерима електродистрибу-
ција, истакао је Иван Кликовац.

На конференцији за новинаре било је речи и о могућ-
ности измирења дуговања привредних субјеката. Клико-
вац је подвукао да је ПД"Југоисток" доо Ниш као преду-
зеће које друштвено одговорно послује учинило још је-
дан корак у том правцу повећавајући могућности и начи-
не које стоје на располагању привредним друштвима и 
предузетницима за затварање дугова које имају према 

електродистрибуцијама. Разумемо општи привредни ам-
бијент у коме привредни субјекти данас послују, рекао је 
Кликовац и додао да нам је циљ да дамо допринос лак-
шем пословању, допринос опоравку субјеката који се бо-
ре за опстанак и за исплату зарада својим запосленима. 

Ми смо то и раније чинили кроз давање могућности 
закључивања уговора о продаји електричне енергије са 
привредним субјектима и предузетницима као закупци-
ма, јер су тиме стицали основ за одбитак ПДВ-а, кроз да-
вање споразума и подржавање планова реорганизације 
великих привредних субејката као што је, рецимо, ниш-
ки "Јастребац", каже Кликовац.

Међутим, свесни смо да су због отежаних услова по-
словања, нарочито на конзумном подручју "Југоистока" 
привредни субјекти често неликвидни у време доспе-
лости фактуре за електричну енергију.

Сматрамо да кључ ефикасне наплате потраживања ни-
је само у обустави испоруке електричне енергије већ је у 
константном праћењу благовремености и уредности из-
миривања обавеза купаца и правовременом предузима-
њу мера заштите угрожених потраживања, а у том сми-
слу, привредни субјекти су, због специфичног правног 
субјективитета, прописа који се на њих примењују, оба-
веза које преузимају у правном промету, дужих рокова 
застарелости, броја  средстава обезбеђења која су на рас-
полагању, као купци погодни за праћење и правовремено 
реаговање наших служби у предузимању мера обез-
беђења и наплате потраживања.

Велика је разлика између безусловног захтева да се дуг 
измири и изналажења решења да се тај исти дуг затвори 
на најповољнији начин за привредне субјекте обзиром на 
ситуацију у којој се привреда данас налази, а уважавајући 
међусобне интересе за одржавање ликвидности и разно-
ликост правних инструмената који су на располагању.

Позивамо привредне субјекте да у комуникацији са на-
шим надлежним службама понуде модалитете, инстру-
менте и  средства обезбеђења за затварање дугова.

Заједнички нам је интерес да привредни субјекту по-
слују добро и све боље јер ћемо на тај начин и ми имати 
више купаца електричне енергије, закључио је на крају 
конференције Иван Кликовац. 

С. Манчић
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РеСТРуКТуИРАње ЈП еПС-А И РАзДАвАЈАње 
ДИСТРИбуТувНе ДелАТНоСТИ

Закључком  Владе РС од 16. новембра 2012 године, при-
хваћене су полазне основе за реорганизацију ЈП ЕПС, 
при чему су утврђене обавезе правног раздвајања делат-
ности дистрибуције ел.енергије од осталих енергетских 
делатности, уз промену правне форме и организациску и 
финасијку поделу. У складу са законом о енергетици и за-
кључком Владе РС планирано је оснивање једног ПД за 
јавно снабдевање и једно ПД за дистрибуцију ел.енер-
гије. 

Синдикат је на састанку КООР-а ЕД Србије и ИО Си-
ндиката ЕПС-а у више наврата одржавао састанке и ини-
цирао два састанка са генералним директором ЈП ЕПС 
Александром Обрадовићем по питању усаглашавања 
ставова који су протекли неуспешно с обзиром да је ди-
ректор мишљења да је боље и ефикасније формирање је-
дног ОДС, иако оснивање више ОДС није пракса непо-
зната Европској унији. Примера ради Словенија има јед-
ног ОДС са око 30 запослених, и пет дистрибуција којима 
је дато право коришћења и управљања ЕЕО.

На састанку у Министарству енергетике, развоја и заш-
тите животне средине одржаном од стране консулта-
нтске куће Artur D.Little од 25.02.2013.године која је дос-
тављена и Синдикату јасно је приказан процес разд-
вајања ЈП ЕПС на ЕПС снабдевање и формирање ОДС. 
Поред издвајања и оснивања једног ЈС, издвајањем једног 
ОДС-а коме је по плану требало да припадне имовина од-
носно Електроенергетски објекти, постојећа ПД би поста-
ле услужне компаније. Прелиминарни циљ за завршетак 
раздвајања је планиран за месец септембар 2013. године.

Следећи корак би био пребацивање запослених и то 
ЕПС снабдевању и ОДС укупно 5% од постојећих запосле-
них у ПД за дистрибуцију ел.енергије односно 450 до 550 
од укупног броја запослених у ПД за дистрибуцију ел.
енергије.

Овакав концепт би врло брзо по либерализацији тржи-
шта почетком 2015. године довео до вишка запослених на 
шта је Синдикат оштро реаговао и на захтев КООР-а ЕД 
Србије и у складу са одлуком ИО Синдиката ЕПС-а упу-
тио дописе премијеру РС и Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне околине:

Тиме је јасно стављено до знања да Синдикат није са-
гласан са оваквим планом директора ЈП ЕПС и ресорног 
Министарства енергетике, развоја и заштитне животне 
околине.

Једино прихатљиво решење за Синдикат поред оснива-
ња једног ПД за снабдевањем ел.енергијом (ЈС) било би да 
постојећа ПД за дистрибуцију електричне енергије оба-
вљају послове ОДС-а. док би све остало повукло велико 
незадовољство запослених које би довело до протестних 
окупљања, конференција за штампу па и генерални шт-
рајк.

На иницијативу Синдиката, Управни Одбор ЈП ЕПС-а 
дана 22.02.2013 год. донео је под тачком 4. закључак да 
постојећа зависна ПД чији је оснивач ЈП ЕПС, настављају 
да врше функцију и обављање делатности оператора ди-
стрибутивног система у складу са законом о енергетици 
на основу кога је и Влада РС донела закључак дана 
21.03.2013 године.

Председник СО ПД ЕД „Југоисток“Ниш 
Бобан Стојковић
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ДАНА 22.02.2013 гоД. оДРжАНА Је II СеДНИцА Ио 
Со ПД еД "ЈугоИСТоК" НИш у НИшу, НА КоЈоЈ Је 
ПРИСуТвовАо И ДИРеКТоР ПД еД "ЈугоИСТоК" НИш

За седницу је предложен и усвојен следећи :

Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице ИО 
СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш;

2. Информација о раздвајању дистрибутивне де-
латности (ОДС И ЈС); 

3. Безбедност и здравље запослених;

4. Нормативи и стандарди за одређивање броја 
запослених;

5. Подмлађивање кадрова;

6. Информација о току преузимања објеката 110/x 
и запослених из ЈП ЕМС;

7.Измене и допуне Правилника о унутрашњој 
систематизацији и организацији послова у ПД ЕД 
„Југоисток“ Ниш;

8. Примена КУ за ЕД „Југоисток“ Ниш;

9. Разно;

Рад:
ТАЧКА 1. Примедби на Записник са претходне седнице  

ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш није било па је једногла-
сно донета следећа 

одлука:
ИО СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш усваја Записник 
са претходне седнице ИО СО ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш.

ТАЧКА 2. Директор ПД ЕД „Југоисток“ Ниш информи-
сао је присутне у ком правцу се одвија реструктуирање 
ЈП ЕПС-а у делу раздвајања дистрибутивне делатности 
односно формирања ЈС и ОДС-а.

Полазне основе за радвајање које је Влада републике 
Срвије усвојила новембра месеца 2012 године, где је пред-
виђено формирање једног Јавног снабдевача и једног опе-
ратера дистрибутивног система, није добро по само при-
вредно друштво које би изгубило статус правног лица и 
централизацијом послова довело до вишка запослених. 
Вишак запослених би се појавио јер приликом оснивања 
једног ОДС-а, имовина (ЕЕО) досадашњих ПД би била у 
власништву ОДС-а у који би прешло 5% постојећих запо-

слених, а постојећа ПД би обављала услужну делеатност 
ЈС и ОДС-у што је тотално неприхватљиво. Последњих 
пар састанка УО није донео резултате јер постоји подеље-
ност чланова УО по питању оснивања ОДС. Већина чла-
нова УО је генерално за формирање једног ЈС и пет 
ОДС-а.

Председник синдиката је изнео информацију о одржа-
ном састанку председништва КООР-а ЕД Србије са дире-
ктором дирекције за дистрибуцију ел. енергије, који је и 
председник радне групе за раздвајање дистрибутивне де-
латности и који је том приликом   изнео мишљење да је 
боље формирање једног јавног снабдевача и пет ОДС. 

КООР ЕД Србије је донео одлуку да се приликом 
раздвајања формира један ЈС и пет ОДС-а, што је 
и на ИО синдиката радника ЕПС-а прихваћено од 
стране председника ГО Синдиката .

Синдикат ПД ЕД „Југоисток“ Ниш, је одлучан да ако не 
буде прихваћен став Синдиката не постоји други пут 
синдикалне борбе осим најаве штрајка и протестних ок-
упљања праћеним конференцијом за штампу у циљу 
заштите интереса, зарада и радних места запослених.

ТАЧКА 3. Директор је упознат са захтевима Синдиката 
по питању уређења безбедности и здравља запослених. 
Обзиром да је тема веома комплексна, и директно де од-
носи на одговорност директора у складу са законом и 
садржи више сегмената потребно је поделити ову тему на 
делове и то:

- заштитна средства, (списак заштитних средстава у 
магцинима по огранцима, списак заштитних сред-
става које треба набавити, списак заштитних сред-
става којим истиче рок употребе и поступак набавке 
недостајућих заштитних средстава)

- заштитна опрема, (промена табеларног дела са при-
падајућом опремом, правилника за безбедан и здрав 
рад)  

- обука запослених,
- коришћење и употреба технички неисправних вози-

ла,
- ангажовање и сарадња са трећим лица.
Паралелно са захтевом Синдиката одржан је састанак 

ИО Синдикта ЕПС-а са директором дирекције за људске 
ресурсе ЈП ЕПС, Драганом Рајачић на тему безбедност и 
здравље запослених, која је са горе наведеним упозната о 
проблемима по питању безбедности запослених у ЕД 
„Југоисток“.
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Закључак по питању наведених проблема је да це-
нтар за безбедност и здравље хитно одржи саста-
нак са лицима за безбедност и здравље по огран-
цима и председницима синдиката огранака и  
достави све потребне податке ради предузимања 
потребних мера ради набавке опреме, процедуре 
обуке запослених и уређења ове области која је за-
постављена у претходном периоду због промене 
директора ПД и синдикалних избора.

ТАЧКА 4. По питању одређивања броја запослених пре-
ма нормативима и стандардима  је изнета информација 
од стране директора ПД  да је формирана комисија ис-
пред ПД која је досад одржала један састанак и да је пара-
лелно са тим на састанку код генералног директора ЈП 
ЕПС-а где је такође захтевано од стране синдиката рад-
ника ЕПС-а, да основ за пријем запослених буду норма-
тиви и стандарди и при чему је формирана радна група 
на челу са директором дирекције за дистрибуцију ел.
енергије Дејаном Васићем и да се очекује званично ус-
вајање норматива и стандарда радне снаге за дистрибу-
тивну делатност до краја месеца марта и који ће се при-
мењивати у ЕД Југоисток.  Синдикат је захтевао од ди-
ректора да се по усвајању норматива и стандарда  да на-
лог директорима огранка за достављање улазних подата-
ка (број купаца, дужина мреже, снага), ради одређивања 
потребног броја запослених, и да то буде основ приликом 
пријема запослених у стални радни однос.

Директор је сагласан да се по усвајању норматива 
и стандарда, исти буду основ за одређивање по-
требног броја запослених и пријем у стални рад-
ни однос, и да ће у договору са Синдикатом врши-
ти попуну радних места.

ТАЧКА  5.  По овом питању је захтевано од директора у 
циљу бољег организовња послова приоритетно на посло-
вима електромонтерске струке, који је дефицитарни ка-
дар у целом ПД, да се изврши подмлађивање кадрова по 
усвајању норматива и стандарда и да приоритет имају за-
послени који већ дуго година раде ангажовани преко 
трећих лица који су се већ доказали у раду и извршавању 
радних задатака.

ИО Синдиката је поставио и питање превеликог броја 
ангажованих извршилаца преко трећих лица и некон-
тролисаног пријема поготову у администрацији, јер то 
изазива револт запослених у стални радни однос, јер сма-
трају да су у целој ситуацији у ЕПС-у, угрожена њихова 
радна места и да не постоји реална потреба за толиком 
ангажовањем. 

ТАЧКА  6.  Преузимање објеката 110/х и запослених из 
ЈП ЕМС у складу са законом о енергетици, још није завр-
шено иако је рок за преузимање био 1. јануар 2013 године. 
У вези са тим синдикат је захтевао да се приликом преу-
зимања запослених захтева додатна маса за зараде у скла-
ду да коефицијентима радних места на којим ће бити рас-
поређени.

Директор је у потпуности сагласан са захтевом 
синдиката.

ТАЧКА 7.   Синдикат је захтевао од директора да се изв-
рши измена и допуна Правилника о унутрашњој систе-
матизацији и организацији послова у ПД-у у складу са 
новим системом образовања и издавањем диплома, као и 
сагледавање свих акредитованих факултета. Такође је 
захтевано да се изврши измена Правилника о унутраш-
њој систематизацији и организацији послова у ПД-у и 
врати на основ пре 16-их измена у вези приправничког 
стажа приликом промене степена у оквиру исте стручне 
спреме. Директор је упознат са овим проблемом који се 
јавља на пример приликом преласка са радног места ел.
монтер са III. степеном на раднo место  ел.монтер са V. 
степеном у служби управљања и по други је приправних 
који самостално врши манипулацију што је у супрот-
ности са законом о безбедности и здрављу запослених. И 
не само у оквиру електро струке већ се исти проблем ја-
вља и у осталим стучним спремама.

Такође је ИО упознао директора да је проблем прили-
ком захтева за промену радног места у било ком огранку 
тај да захтев стигне у дирекцију, дирекција тражи од цен-
тра за безбедност и здравље запослених  сагласност да за-
послени испуњава услове прописане актом о процени 
ризика, а центар немајући увид у базу података тражи са-
гласност лица за безбедност у ограцима и док се прибаве 
све информације прође доста времена а запослени већ 
ради на радном месту по поднетом захтеву, што је опет у 
супротности са законом о безбедности и здрављу за-
послених.

У циљу превазилажења овог проблема директор 
је рекао да очекује коначну реализацију активн-
ости реорганизације ЈП ЕПС у делу дистибутивне 
делатности, и да ће затим покренути поступак из-
мене Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији где ће поред пословодства и син-
диката бити укључен и универзитет у Нишу ради 
израде што кавалитетнијег Правилника.

Самим тим по доношењу новог Правилника по-
кренуће се поступак измене акта о процени ризи-
ка и поступак измене Методологије за вреднова-
ње радних места.

ТАЧКА 8. У вези ове тачке од директора је захтевано 
поштовање КУ за ПД ЕД „Југоисток“ Ниш по свим члано-
вима и посебно је указано да је у претходном периоду би-
ло непоштовања чл.52 где је послодавац у обавези да у сл-
учају смрти запосленог који је једини храниоц породице, 
запосли једног члана породице, са чим се досад одуговла-
чило и до годину дана.

Затим је истакнуто да је било злоупотреба у делу усло-
ви за рад синдиката, упркос анексу КУ да се то односи ис-
кључиво на репезентативни Синдикат.
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број 42

По завршетку дискусије и упознавања директора 
са проблемима у претходном периоду, ИО је до-
био уверавања од стране директора да ће све не-
правилности бити отклоњене у наредном пери-
оду.

ТАЧКА 9. Под тачком разно директор је упознат са кр-
шењем Правилника о употреби и коришћењу сл. возила, 
где поједини директори огранака и руководиоци злоупо-
требљавају (и поред узимања накнаде за превоз) службе-
на возила за долазак и одлазак с посла што је недопусти-
во и да се очекује од директора да разреши овај проблем. 

Директор је рекао да је да је дао налог да се сва 
службена возила користе само у радно време и да 
ће проверити информације и предузети потребне 
мере.

Такође ИО је упознао директора да постоје поједини 
запослени који станују у једном месту а раде у другом иа-
ко постоји потреба њиховог радног ангажовања у месту 
пребивалишта, јер се притом на њихову накнаду за пре-
воз издвајају беспотребно  велика новчана средства и 
очекује се решење овог проблема у циљу рационализа-
ције и уштеде трошкова.

И по овом питању је ИО добио сагласност дирек-
тора у циљу решења наведеног.

Напоменуто је да се праве велики трошкови одржава-
ња сл.возила склапањем неповољних уговора и наведен 
пример електротимока где је уговор за одржавање скло-
пљен у Зајечару па сл.возила из осталих погона који су 
знатно удаљени и приликом замене уља или ситних по-
вравки морају да иду у Зајечар што повећава трошкове.

Такође је добијена сагласност директора са ста-
вом синдиката, као и да ће предузети потребне 
мере.

Директор је информисан да ће реализација наплате и 
смањивања губитака бити успешнија кад се нађе модел 
награђивања запослених за откривање крађе и обезбеди 
адекватна заштита запослених од стане правних лица, а 
не да Синдикат финасира приватне адвокате у случају 
судских спорова. Обзиром да Синдикат не издаје налог 
за рад запосленима и не упућује их на извршавање рад-
них задатака, нелогично је да се послодавац ограђује у 
случају потребе заступања истих. 

ИО је информисао директора да је више пута безуспе-
шно покретана иницијатива за добијањем статуса служ-
беног лица за ел.монтере.

Директор је изјавио да је упознат са наведеним 
као и да у циљу решења овог проблема хоће да у 
договору са Синдикатом  донесе Правилник за 
награђивање и стумилисање запослених прили-
ком откривања крађа као и да постоји намера да 
се ангажују адвокати са којим би се склопио уго-
вор за заступање ел.монтера у случајевима преби-
јања, тужби од старне купаца и вршила наплата 
по добијеном предмету, са чим је и Синдикат 
сагласан.

Председник СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш 
Бобан Стојковић 
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Систем безбедности и здравља на раду уређен је Законом о безбедности и здравља на раду и 

разним подзаконским актима, који дају велика овлашћења Одбору. Између осталог, Одбор је 

овлашћен за давање предлога послодавцу о свим питањима која се односе на безбедност и 

здравље, захтев од послодавца о предузимању одговарајићих мера за смањење ризика који 

угрожавају безбедност и здравље. Одбор је чак овлашћен да захтева надзор од стране инспекције 

рада ако сматра да послодавац није спровео одговарајуће мере на раду. Управо зато сматрамо да 

чланови Одбора колико су почаствовани избором,  имају још већу одговорност и задатке у области 

безбедности и здравља на раду, јер ништа није вредније од људског живота.

О задацима Одбора, председник Предраг Стојиљковић каже: "Одбор ће у наредном периоду 

интезивирати свој рад на обиласку свих Огранака ПД-а како би се створила реална слика стања на 

терену из домена безбедности и здравља на раду и донели конкретни закључци и предложиле мере 

за побољшање услова за рад и подизања нивоа безбедности и здравља на раду свих запослених на 

виши ниво. Да би се ови циљеви  реализовали неопходно је учешће послодавца и синдиката како би 

се нашла најбоља могућа решења за постојеће проблеме из домена безбедности и здравља 

запослених".

Од пет  чланова  Одбора изабран је председник Предраг Стоиљковић - ЕД Ниш,  потпреседник 

Радојица Петровић из огранка ЕД Пирот, а остали чланови су: Жарко Мандић- ЕД Прокупље, 

Славољуб Станисављевић из огранка Електротимок Зајечар и Ранко Илић из огранка ЕД Лесковац.                              

 М.Шиндић

Ништа вредније  
од људског живота

Формиран нови одбор за бЕзбЕдност и здрављЕ у Ед "југоистоК" ниш

Поново формиран Одбор за 
безбедност и здравље у ЕД 
"Југоисток" у фебруару ове године. 
Значај безбедности и здравља 
треба подићи на много већи 
ниво и покушати смањити или 
елиминисати број повреда на 
раду, нарочито тешких. "Радимо 
заједно на превенцији ризика" 
- кампања која се спроводи и у 
"Југоистоку".
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Центар за заштиту и безбедност у 
"Југоистоку" као и у осталим привредним 
друштвима у ЕПС-у у овој години поставља 
циљеве да до јуна 2014. године успостави 
функционисање система безбедности и 
здравља на раду тако да не буде више повреда 
на раду. Покушаћемо да учинимо све што је до 
нас да би се повреде са смртним исходом свеле 
на нулу, као и тешке телесне повреде.

Р едовне радне активности Центра за заштиту и без-
бедност рефлектују се на више области које дире-
ктно утичу на повећање безбедности у оквиру ЕД 

„Југоисток“ д.о.о. Ниш.

Покретањем процеса раздвајања у ИМС-у од стране 
Дирекције за управљање договорено је и активно учешће 
Центра у преиспитивању обима и садржаја упутстава ко-
ја су директно повезана са повећањем безбедности и зд-
равља свих запослених са посебним акцентом на безбед-
ност непосредних извршилаца на терену. Истовремено, 
од стране ЕПС-а крајем прошле године формиран је Са-
вет ЕПС-а за безбедност и заштиту. Чланови Савета су 
руководећи људи за безбедност и заштиту свих Јавних 
предузећа и Привредних друштава. Превасходни циљ 
формирања овог тела је  смањење повреда у привредним 
друштвима ЕПС-а, као и подизање свести свих радника о 
значају  безбедности и здравља на раду. Само својим лич-
ним примером, уз поштовање свих законских и интер-
них правилника и процедура, постићи ће се већа безбед-
ност а смањити број повреда на на раду. Савет је у досада-
шњем раду одржао три седнице и два наменска скупа на 
којима је разматрана проблематика изједначавања пр-
оцедура, метода и поступака у случају дешавања тешке, 
односно  смртне повреде. На последњем састанку, после 
тешке повреде са смртним исходом у ЕД Београд - поги-
бије једног радника на стубу, одлучено је да Савет да кон-
кретан допринос повећању безбедности израдом поједи-
них упутстава који би се даље разрађивали у оквиру сва-
ког привредног друштва сходно својим специфичности-
ма. У току је израда упутства за рад "на висини". Такође, 
планиран је један скуп на коме би се разматрао Правилник 
о личној заштитној опреми који ступа на снагу ове годи-
не. Савет је на својим седницама установио потребу еду-
кације из области безбедности и здравља на свим нивои-

ма управљања у ЕПС-у. Први кораци биће реализовани 
на организовању предавања за све директоре свих ПД-а у 
саставу ЕПС-а. 

Центар је активно учествовао у припреми плана набав-
ки заштитне опреме. Припремио је тендерску докумен-
тацију за покретање поступка јавне набавке заштитне 
обуће као и заштитне одеће у поступку директног прего-
варања. Набавке су покренуте и тренутно се очекује пот-
писивање уговора након чега би се почело са испоруком 
уговорених количина. Повољност у набавци одела је и 
могућност склапања компензације за утрошену електри-
чну енергију од близу 17 милиона динара. 

Запосленима Центра као и осталим омогућено је учест-
вовање на разним саветовањима због едукације и праће-
ња збивања у њиховим областима. Последњих дана, Оли-
вера Милошевић водећи стручни сарадник за заштиту 
животне средине и управљање отпадом,  учествовала је 
са својим радом из области животне средине на међуна-
родној конференцији "Енергетика и рударство 2013“. 

Редовне обуке новопримљених радника и стална инси-
стирања код Огранака на реализацији провера оспо-
собљености непосредних извршилаца утичу на повећање 
безбедности и здравља. Међутим, без обзира на све акти-
вности Центра, уколико личним примером сваки за-
послени не да свој допринос повећању, пре свега своје 
безбедности и безбедности свих запослених, уложени 
труд остаће без резултата.

Руководиоц Центра за заштиту и безбедност 
Зоран Голубовић

ПОвЕЋатИ СвЕСт О БЕЗБЕДнОСтИ
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Заштита животне средине и 
одрживи развој

"ЕнЕргЕтиКа и рударство 2013 " дрвЕнград 

Привредно дриштво "Југоисток" Ниш поред 
примарне делатности - дистрибуција  
електричне енергије, посвећује изузетну 
пажњу  активностима усмереним на 
унапређењу заштите животне средине 
па су представници нашег колектива 
почетком године учествовали на  стучном 
саветовање под називом "Енергетика и 
рударство 2013" са међународним учешћем 
под радним називом "Заштита животне 
средине и одрживи развој"

Н а тродневном саветовању, које је одржано у Дрве-
нграду на Мокрој гори, престављено је 55 струч-
них радова од којих је "Југоисток" представљен са 

једним врло запаженим стручним радом Оливере Мило-
шевић- "Сагледавање проблематике заштите животне 
средине у предузећима за пренос и дистрибуцију елек-
тричне енергије у функцији успостављања  одрживог си-
стема управљања и смањења негативних утицаја на око-
лину".

У раду је представљена актуелна проблематика зашти-
те животне средине у електро преносним и дистрибути-
вним системима, сагледани су сви аспекти, расположива 
и обавезујућа национална легислатива, а посебно је као 
пример истакнуто стање заштите животне средине у ПД 
"Југоисток" Ниш са закључцима у погледу мера и актив-
ности које треба предузети како би се систем заштите 
животне средине у електро преносним и дистрибутив-
ним системима мого да се унапреди и осавремени.

На саветовању сам боравила један радни дан, предста-
вила ПД у пленарном делу, где сам била предавач по по-
зиву од стране организатора, којима је стало да учесни-
цима саветовања приближе све сегменте заштите живот-
не средине из области енергетике и рударства, где свака-
ко спада и наше ПД, каже Оливера Милошевић. Мени је 
била част  што сам на оваквом једном скупу "бранила бо-
је" Југоистока али и "заштитарску" струку, са жељом да 
заинтересујем  и упознам присутне са проблематиком за-
штите животне средине у предузећима за пренос и дист-

рибуцију електричне енергије као и да истакнем предло-
ге и могућа решења за унапређење система заштите жи-
вотне средине у овим предузећима. 

Изводи из рада
Република Србија је предузела низ активности у циљу 

прикључења Европској Унији при чему ће многе области 
морати да буду усаглашене са стандардима ЕУ, међу који-
ма је и заштита животне средине. На овом пољу је до сад 
пуно учињено, али не и довољно да би се успоставио 
функционалан систем заштите животне средине на те-
риторији читаве Србије. У наступајућем периоду, целоку-
пна српска привреда ће морати значајно да унапреди ни-
во заштите животне средине, при чему заштита животне 
средине треба да представља један од најзначајнијих ас-
пеката свакодневног пословања. У том правцу, у раду је 
дат преглед утицаја преносно дистрибутивних система 
електропривреде на животну средину, сагледана је про-
блематика заштите животне средине, сви њени аспекти 
из којих проистичу предлози за функционалнији систем 
заштите животне средине са тенденцијом смањења ути-
цаја и негативних последица.

Енергетски сектор традиционално врши значајан ути-
цај на животну средину у делу припреме сировине и про-
извдње ел.енергије. Упоређујући утицаје производних 
процеса ел.енергије и преносно дистрибутивних 
система, може се рећи да су утицаји електродис-
трибутивних система знатно мањи али не и мање 
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значајни и занемариви. Циљ и задатак предузећа 
за пренос и дистрибуцију електричне енегије су 
пре свега управљање електропреносним и дист-

рибутивним системима, поуздано снабдевање пот-
рошача електричном енергијом, најчешће на великим 
раздаљинама од места производње, преко разводних по-
стројења, високонапонских, средњенапонских и ниско-
напонских водова и трафостаница. Захтеви савременог 
друштва за електричном енергијом су већи него раније, 
па се повећањем броја ЕЕ објеката, напонских нивоа и гу-
стине мреже, повећава и утицај преносно дистрибутив-
них система електричне енергије на животну средину. У 
савременим компанијама за пренос и дистрибуцију елек-
тричне енергије, поред захтева за стабилним и контину-
ираним снабдевањем електричном енергијом стандард-
ног квалитета, захтева се остваривање одговарајућих ст-
андарда заштите животне средине. У Европи је у току 
процес либерализације тржишта електричне енергије, 
који води формирању јединственог тржишта што као 
предуслов  намеће да поред техничких и економских по-
казатеља, треба да се испуне и усагласе стандарди за заш-
титу животне средине.

Наше привредно друштво посвећено је заштити живо-
тне средине, па се зато трудимо да пратимо семинаре и 
дешавања у овој области у Србији, како бисмо са колега-
ма из области енергетике, из сличних или других прив-
редних делатности размењивали искуства, позитивне 
примере из праксе, проблеме, предлагали и проналазили 
добра решења у складу са захтевима домаћег законодав-
ства у погледу заштите животне средине а посебно и због 
велике одговорности која нам немеће еколошки одговор-
но понашање у самом привредном друштву и средини у 
којој се налазимо, а све због здравија животне средине, 
бољих услова за живот сваког појединца у нашем друштву, 
због одговорности коју имамо према будућим генера-
цијама којима треба здрава земља, чист ваздух, чисте ре-
ке и здрав живот, закључује Оливера Милошевић.

М.Шиндић

Широм отворена врата Дрвенграда    

У дивном окружењу живописног и питомог крајолика, на чијим обронцима се назиру стада оваца, чувена 
Шарганска осмица, и грађевине које су коришћене за снимање филмова нашег признатог и познатог 
уметника Емира Кустурице, првака седме уметности, налази се управо његове идеје дело, несвакидашња 
грађевина, измештена из стварности, скуп на десетине дрвених кућица, које се изузетно уклапају у амбијент. 
Дрвенград на Мећавнику, ове дивне дрвене кућице, прелеп ресторан са богатом домаћом кухињом и 
велика улазна врата овог комплекса, дочекала су нас широм отворена, са идејом организатора да се у 
еколошком амбијенту бавимо озбиљним и важним темама које се тичу очувања, унапређења и заштите 
животне средине. 
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Југоисток брине о здрављу 
запослених жена

значај ПрЕвЕнтивЕ за здрављЕ

Стрес - главни узрок многих обољења

Т радиционално, већ 10 година, захваљујући бризи 
Самосталног синдиката за здравље запослених у 
целини, ЕД "Југоисток" Ниш финансира системат-

ске прегледе за запослене жене како би се болести савре-
меног доба на време откриле и лечење обавило на време. 
Пракса је показала да је овакав начин бриге о здрављу ве-
ома добар јер се, код већине жена код којих је откривено 
неко обољење, на време почело са лечењем.

Кроз систематски преглед ове године прошло је 130 же-
на ЕД "Југоисток" Ниш којима је урађена комплетна ана-
лиза крвне слике, параметри за болести штитне жлезде, 
гинеколошки преглед са ултразвуком, ЕКГ, ултразвук аб-
домена и још неке друге анализе неопходне за контролу 
општег стања здравља. Показало се да је ово веома добра 
пракса, посебно ако се има у виду да велики број жена у 
последње време обољева од рака грлића материце или 
дојки. Систематски прегледи који се раде спасли су жи-
воте многим женама јер је болест откривена на време и 
лечење је у тој фази било успешно - каже Биљана Ради-
војевић, председница Актива жена ЕД "Југоисток" Ниш, 
главног организатора ове веома добре праксе.

По свему судећи, савремени начин живота, стрес и сва-
кодневна брига запослених, фактори су који највише ути-
чу на појаву болести.

Велики број запослених жена у ЕД "Југоисток" има про-
блема са радом штитне жлезде. Реч је о болести коју уг-
лавном изазива стрес, али и последице појачане радија-

ције после бомбардовања наше земље - уочава др Соња 
Савић, која у Заводу за здравствену заштиту радника 
брине о здрављу запослених ЕД "Југоисток". Гинеколошки 
преглед истичем као посебно добру праксу имајући у ви-
ду повећан број жена оболелих од карцинома грлића ма-
терице у свету, а код нас посебно. Болест је излечива у ве-
ома високом проценту, под условом да се открије на вре-
ме, а ово је прилика и могућност да се болест открије у 
врло раној фази - наглашава др Савић и додаје да се и ма-
мографија, рађена претходне године, показала као веома 
корисна.

Резултати систематског прегледа показују да је ове го-
дине повећан и број оболелих жена од повишеног холес-
терола, као и повишеног крвног притиска. Захваљујући, 
међутим, оваквој бризи колектива за здравље запослених 
жена, лечењу може да се приступи одмах и да уз адекват-
ну терапију, посебно код лакших болести све тегобе буду 
на време саниране.

Ваља нагласити да Самостални синдикат ЕД  "Југоисток" 
Ниш годинама уназад, кроз овакве акције, води рачуна о 
здрављу не само жена, већ свих запослених у колективу. 
Посебна пажња посвећује се запосленима који раде теже 
послове, попут електромонтера, и за које  је системтски 
преглед детаљнији и уз више анализа. Оваква брига за-
снива се на чињеници да само здрав радник може добро 
да обавља посао и даје резултате, што је један од кључних 
циљева овог великог колектива.

М. Видојковић
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УКЛОНИТЕ СТРЕС -  
ПОСТАНИТЕ СРЕЋНИ И 
ЗАДОВОЉНИ

у организацији синдиКата "нЕзависност", у Пд "југоистоК" организовано ПрЕдавањЕ доКтора 
мЕдисинсКих науКа драгана вуКића на тЕму "саврЕмЕн живот, стрЕс и изгарањЕ на Послу" 

Убрзан темпо 
живота,  исцрпљујуће 
обавезе којима као да 

нема краја, јурњава 
за послом или 

неизвесност на послу  
- све су то стресне 

ситуације које 
притискају модерног 

човека. Имамо све 
више обавеза и 

проблема који доводе 
до стреса а све мање 
могућности и умећа 

како да избегнемо 
или да смањимо 

стрес. Морамо 
се посветити 

отклањању стреса 
да не би прерастао у 
хронични  и довео до 

озбиљних болести.

В ећина запослених свакодневно до-
живљава стрес на радном месту. 
Испитивања показују да највише 

и најчешће стрес доживљавају стално за-
послени и то жене више од мушкараца. 
Запослени који су највише под стресом 
имају између 26 и 30 година а незапосле-
ни између 18 и  25 година. Већина испита-
ника, око 44% свакодневно су под стре-
сом, њих 34%  више пута недељно осећају 
стрес а 18 % испитаника стрес осећају не-
колико пута годишње. Поштеђени од ст-
реса, око 4% испитаника, никад или не-
колико пута годишње осећају стрес. Нај-
чешћи узрок среса код више од четврти-
не  испитаника су проблеми на радном 
месту, а као велике узрочнике стреса на-
воде непосредне руководиоце а често и 
колеге којима су окружени на радном ме-
сту. Најмање је оних на које стресно ути-
че тренутна ситуација у држави или не-
решено стамбено питање. Већина испи-
таника осећа немоћ да утиче на ствари и 
да нешто мења, каже доктор Вукић.

Велики узрочници стреса код запосле-
них су недостатак комуникације у тиму 
или лоша комуникација са шефом,  нера-
зумни захтеви, или свакодневно узнеми-
равање, непоштовање личности. То у то-
ликој мери може да буде стресно да запо-
слени чак размишљају о промени радног 
места. 

Многима стрес утиче на смањење кон-
центрације чиме се смањује продуктив-
ност на послу,  повећава број грешака, ст-
вара могућност за повреде, боловање и 
много других последица. Већина запосле-
них испитаника осећа страх од последи-
ца кризе, губитка посла што повећава ни-
во стреса чак код око 55%, а преосталих 
45% навикнутих на то труде се да не раз-
мишљају о томе. Код већине испитаника 
стрес изазива нервозу и раздражљивост, 
константан умор и нагле промене распо-
ложења. Врло често од перманентног стр-
еса се јавјаљају и несанице, пад имунтета, 

што проузрокује многе болести, и најго-
ре, депресију. Врло често се користи овај 
термин и за обично нерасположење па се 
често не схвата озбиљно  када неко каже- 
депресиван сам. То је врло озбиљно обо-
љење проузроковано између осталог и 
хроничним негативним сресом а са вели-
ким последицама,  што је евиденто свако-
дневно у медијима -  учестала убиства и  
самоубиства.

Живот нас притиска са свих страна и 
доводи до стреса. Треба да научимо како 
да га победимо, напомиње др Вукић.

Стрес и количина стреса је релативна 
па се људи  разликују по томе шта је сре-
сно за њих. За неке који воле сигурност и 
рутину, стресан је посао у којем су честе 
промене. Други пак стрес користе за своје 
циљеве. Значи оно што је једној особи ог-
ромна незаобилазна препрека на путу,  
другој је само једна степеница коју треба 
да прескочи на путу до успеха. Ми сами 
обликујемо свој доживљај стварности.

Да би се изборили са стресом прво тре-
ба да постанемо свесни изазивача стреса. 
Врло често тражећи у себи кривца, касно 
откријемо изазиваче стреса, или га зане-
марујемо. Зато је битно да индентифи-
кујемо шта нас доводи до стресне реак-
ције. Колико нам ти догађаји значе, коли-
ко нам значи особа на послу којој не мо-
жемо или не смемо да се супротставимо. 
Постоји много дилема  које треба решити 
а којима дајемо значај или исувише на то 
гледамо негативно.

Размислите о томе да ли можете да про-
мените изазиваче стреса тако што ћете 
избегавати или променити посао ако је 
то данас уопште могуће, или бар нешто 
променити. Увести бољу организацију 
послова, промеити услове и навике у рад-
ној средини, увести краће одморе, поде-
лити проблеме са неким од коле-
га, биће вам лакше, зато што 
постоји и други угао гледања на 



30

исти проблем. Некада треба гледати на ствари из 
птичије перспективе и променити нешто у својој 
перцепцији и начину на који доживљавате ствар-

ност. Наша стварност је производ наше перце-
пције, наша моћ избора је и наша одговорност а то је и на-
јтеже. Боље рећи, гледајте шире на ствари. Ако послода-
вац или шеф очекује превише од нас и то делује стресно и 
ствара нам велики притисак, време је да о томе отворено 
и без задршке разговарамо, ако је то могуће или да про-
менимо посао. Ништа није вредније од здравља. Лако је 
то рећи, у данашњем времену где се посао тешко добија а 
лако губи, наводи нас да ћутимо што би народ рекао и тр-
пимо. Врло често се говори о мобингу али још увек није 
то тако заживело да слободно износимо све шта нас му-
чи. На нама је да одлучимо да ли ћемо живети са стресом 
и бити његове жртве, или ћемо се против њега борити 
свим средствима. Како научити избећи или смањити 
стрес, и то се учи, каже наш предавач др Вукић.

Ако осећате да стрес расте, узмите одмор, одмакните • 
се од стресне ситуације. Ако не можете на  одмор а 
ви узмите паузу,  дубоко дишите, то смањује стрес и 
враћа енергију или шала са колегама, окрените 
ствари у шалу јер свима се дешавају сличне ствари 
на послу. Врло често помаже у стресним ситуацијама 
да пишемо оно шта треба да урадимо и направимо 
редослед послова и кад их завршимо бришемо их, и 
на тај начин ћемо имати бољи увид у обавезе и већ  
ћемо се боље осећати.
Разговарајте о проблемима који вас муче, некада је • 
то најбољи начин за смањење стреса.
Немојте постављати превелике циљеве, нека ваша • 
очекивања буду реална.
Не можете све урадити савршено, људски је греши-• 
ти, нико није савршен.
Задржите позитиван приступ. Негативност убија • 
енергију и мотивацију па је избегните колико 
можете и задржите оптимизам.
Физичка активност делује антистресно, вежбајте • 
свакодневно, вежбајте и на паузи у канцеларији, 
зашто се не би угледали на Јапанце, са лакоћом ћете 
прихватати обавезе и пребродити проблеме. 

Научимо да управљамо животом, зато нам требају жи-
вотни учитељи да отклонимо узроке, а не лекари који ле-
че последице, истиче Вукић. Треба се трудити да нам бу-
де боље и настојте сваког дана да се  дружите са позитив-
ним особама, негујте добре односе у породици, у колек-
тиву са колегама, разговарајте о пословима  и о лепим ст-
варима. Није све црно и  негативно, негујте лепе речи и 
мисли и видећете да успева, вежбајте то и сваке вечери се 
преиспитајте да ли сте учинили нешто лепо и позитивно 
на шта сте поносни. Наизглед, ова вежба изгледа једнос-
тавна али успева,  бићете много задовољнији.

Кад говоримо о стресу мислимо увек на негативан ст-
рес, но постоји и позитиван стрес. Позитиван стрес су 
сва дешавања која дају узбудљивост животу и активирају 
већи ниво наше енергије. Иако је ситуација позитивна и 
треба да уживамо, снажна осећања прелазе у стрес. У 

овом случају стрес нас покреће на акцију. Чак и љубав и 
заљубљеност могу бити стресни. А насупрот томе недо-
вољно стреса може да учини живот досадним, може нас 
успавати.

Која је права мера стреса, и какав и колики стрес нам је 
потребан? Стрес не можемо елиминисати потпуно. Мо-
жемо научити како да изађемо на крај са стресом, или 
чак да га употребимо  у нашу корист да нас мотивише да 
одстранимо или бар умањимо негативне ефекте стреса, 
наглашава др Вукић.

                                                                                  М.Шиндић

Позитивна енергија  
као кључ решавања проблема
Како је ово време време убрзања, то се отварају 
невероватна поља и самим тим и невероватно 
различите особе упливавају у наше животе. Свака 
особа носи са собом своју енергију, своју идеју, 
ствара друге односе, посебно је то важно на послу, 
због чега долазимо до другачијег размишљања и 
чак до великих стресова уколико су то особе са 
негативном енергијом.

Никада се као данас није причало о енергији и 
њеној  снази и снази позитивног става. Већина од 
нас је то доживела: на нечије проблеме или 
негативне емоције додамо чувену реченицу 
-"мораш да мислиш позитивно" где наиђемо на 
бурну реакцију: Ма немој,  мисли позитивно, мисли 
позитивно, онда ће све да буде супер? То су оне 
ситуације кад останете разоружани а хтели сте 
само да помогнете. То је моменат када треба 
истрајати да останете позитивни за себе. Све 
ствари у животу долазе на преиспитивање, само 
треба истрајати и мати позитиван став. Позитиван 
став не огледа се само у неком инсистирању. Треба 
гледати на позитиван став као на наш алат који 
отвара  нове могућности, нову перцепцију, идеје, 
инспирацију. Позитивна мисао је само покретач, да 
кренемо даље, да крену процеси да се ствари 
узбуркају. Кад се покренемо, постајемо оснажени 
и  више нисмо беспомоћне жртве које немају 
излаз. Пронашли смо свој пут и уживајмо у томе, 
али свакодневно стижу нове лекције које не треба 
прескакати, треба веровати да смо на правом путу 
и да истрајемо са позитивним ставом. Идите тамо 
где вас срце води,  каже професор и новинарка 
Неда Тодоровић, или препусти се току живота и 
предај се у руке универзума, каже учење Ивана 
бавчевића који заговара спознају свесности као 
најмоћнијем делу себе. Много је учења и техника о 
свему томе а ми смо само мало указали на то да 
постоји и другачији начин понашања и реакције 
без среса, који се учи и ту је кључ.

Ајнштајн је рекао да је безумље када очекујемо 
другачији исход, понашајући се на увек исти начин.
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ЕД "JУГОИСТОК"  
УЗ МЛАДЕ И  
ЗА НАУКУ

гимназија свЕтозар марКовић и  
ЕлЕКтронсКи ФаКултЕт у нишу  
организовали научни ФЕстивал

Драгуљ српских фестивала 
"Наук није баук" промовисао 
науку на најбољи начин 
и показао Србији колико 
паметних и способних 
младих људи живи у Нишу. 
Својим спонзорством ЕД 
"Југоисток" Ниш подржао 
знање и таленат.

Ф естивал  "Наук није баук" отворио је крајем марта 
ове године министар просвете у Влади Републи-
ке Србије, Жарко Обрадовић, нагласивиши да је 

реч о правом драгуљу српских фестивала овакве врсте.

Фестивал заузима значајно место у календару најваж-
нијих научних скупова у земљи, јер промовише образо-
вање и науку на најбољи начин. Развој образовања и нау-
ке услов су развоја сваке земље, не само Србије, која жели 
да доминира на тржишту. Зато земље, које то разумеју, 
пуно улажу у развој науке како би постале доминантне 
на тржишту. Оне које то не разумеју, претварају се у пот-
рошачка друштва - нагласио је министар Обрадовић.

На отварању петог по реду фестивала "Наук није баук" 
били су присутни сви значајнији људи града, начелник 
Школске управе, декани нишких факултета и директори 
основних и средњих школа.

Тема овогодишњег фестивала била је вода, па је доста 
штандова било посвећено управо томе. Многи штандови 
су магичном снагом привлачили посетиоце: "музичка 
фонтана" студената Природно математичког факултета, 
форензичка лабораторија департмана за биохемију, "Те-
слино јаје". Посебну пажњу привукао је "аква компјутер", 
односно компјутер у акваријуму и машина за рециклажу 
лименки, која оног ко убаци лименку, награди. То је само 
део свега што је на 44 штанда овог фестивала било изло-
жено. Штанд Електронског факултета је посебно значајан 
јер су овде посетиоцима презентовани радови младих 
научника који су, у највећем броју случајева, иновације. 
Неке од њих су већ награђиване високим наградама на 
нивоу Републике.

Једна од тема фестивала био је и спектакл поводом 
1700-годишњице Миланског едикта. У галерији "Србија" 

организована је промоција овогодишњег фестивала са 
интерактивном поставком о Константину Великом. По-
сетиоци су овде могли да праве мозаике на лицу места, 
што је посебно било занимљиво најмлађима. Могли су да 
пробају и јела из доба цара Константина која су припре-
мили ученици из Угоститељско туристичке школе у 
Нишу.

Сам фестивал је пропраћен низом манифестација. По-
чев од поетских вечери, преко перформанси, интеракти-
вних радионица које науку представљају на модеран и 
неочекиван начин, па све до ћаскања са писцима и ва-
жним учесницима фестивала из области науке. У два да-
на стала су и бројна предавања. Посебну пажњу привук-
ло је предавање о Николи Тесли, затим о "Чувеним пате-
нтима и познатим жиговима"  на којем је говорио предста-
вник Завода за интелектуалну својину Републике Србије. 
Мноштво разнородних тема задовољило је бројна инте-
ресовања посетилаца.

По посећености фестивал је надмашио очекивања, оку-
пивши бројне нишлије али и госте са стране. Надмашио 
је, међутим, и бројне друге фестивале сличног карактера 
јер подстиче креативне идеје младих талената и буди ин-
тересовање за науку.

Фестивал је ове године на сасвим ненаметљив начин 
скренуо пажњу "Југоситока" на себе. Они који су жељни 
знања и науке и они други којима су управо такви људи 
потребни, нашли су се на истој линији интересовања. 
"Југоисток", као друштвено одговорна фирма, подржао је 
фестивал  који регрутује управо људе, за какве ће се ова 
компанија убудуће залагати.

  М. Видојковић

 

Министар просвете отвара фестивал
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ЕКИПА "ЈУГОИСТОКА" 
ШАМПИОН ПОСЛОВНЕ ЛИГЕ 
НИША У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Р езултатом 9-5, тим  ЕД "Југоисток" Ниш је убедљи-
во савладао тим НВО Проактив и тако освојио пр-
во место у „Шампион“ пословној лиги града Ниша 

у малом фудбалу.

Тренинзи и напорне припреме овог тима нису били уз-
алудни, а свесрдна помоћ Синдиката "Југоистока", који је 
обезбедио учешће и котизацију, показала се као прави 
потез.  

Иако званично формиран ове године, фудбалски тим 
"Југоистока" тренира већ неколико година уназад из 
просте љубави према овом спорту, чиме је константно и 
постепено развијао себе у једну сложну и лепо организо-
вану екипу. Поред тога што су професионалци у свом по-
слу у "Југоистоку", пар играча су и професионални фудба-
лери који су и чинили „угаоно-затезни стуб“ екипе.  Добра 
организација и позитивна атмосфера, коју смо одржава-
ли током дружења на терену и ван њега, дали су нам до-

датну предност и довели до финала и титуле Шампиона 
бизнис лиге града Ниша - каже Љубомир Ранчић, капи-
тен тима и директор Дирекције "Југоистока" за планира-
ње и инвестиције.

Неговање спортског духа само је једна димензија заљу-
бљеника у овај спорт, а такмичарски дух и жеља да се сти-
гне до добрих резултата, друга.  Пут до финала подразу-
мева много тренинга и више одиграних утакмица са ти-
мовима других  пословних фирми и институција (укуп-
но је било 15 тимова). Сви су подједнако били припремље-
ни и добри, са много добрих и професионалних играча 
тако да је самим тим, постигнути успех у финалу драго-
ценији за екипу "Југоистока". Оваква дружења и такми-
чења наставиће се и у будуће. То је жеља екипе "Југоистока" 
која планира да на наредним такмичењима поново ос-
воји неко високо место.

М. Видојковић

Шампионски тим "Југоистока": Љубомир Ранчић , Милан Станковић, Предраг Јовановић, Зоран бенић, 
Драган Станојевић, братислав Николић, братислав Петровић, Љубиша Илић, Милош благојевић,  
Иван Живковић, Никола Петровић, Сава бачанин, Милош Манић, Владимир Стефановић, Стеван божић, 
Милош Петровић, Ранко Славић, Милан Антић
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„Буџетари“ кренули ка 
редовнијем измирењу обавеза

реПрограм дугова уз условни отПис камате на Подручју ед лесковац

А кција склапања репрограма дуговања насталих 
до краја 2012. године, а неизмирених до краја феб-
руара 2013, уз отпис камате обрачунате за 2012. 

годину, на подручју ЕД Лесковац, дала је до краја „првог 
полувремена“ резултате који су приближни онима на ни-
воу „Југоистока“ и ЕПС-а. До 31. марта, односно пре доно-
шења одлуке којом је ова акција продужена до 25. априла 
2013. године, на подручју Огранка ЕД Лесковац, спора-
зум о репрограму дуга склопило је укупно 1.855 купаца, 
од чега 1.543 домаћинства и 312 правних лица. До овог 
периода, купци – дужници свих категорија склопили су 
споразуме којима се репрограмира укупно 100 милиона 
старог дуга, уз условни отпис око 18,5 милиона динара.

Међу купцима са статусом правних лица – „вирманци-
ма“ нашао се и одређени број корисника буџета локалних 
самоуправа. Највише их је било са територије Града Ле-
сковца - 45. Тим поводом у просторијама градске ску-
пштине, након првог периода спровођења репрограма, 
организована је конференција за штампу. Градоначелник 
Горан Цветановић је том приликом информисао пред-
ставнике медија о томе да су из градског буџета издвоје-
на средства која су пренета одређеном броју корисника 
буџета – понајвише школама и домовима културе, како 
би склопили споразуме о репрограму дуга за електричну 
енергију, и тиме са много мање тешкоћа ушле у режим 
редовног сервисирања ове обавезе. Цветановић је иста-
као да Град Лесковац није имао могућности да издвоји 
средства за већи број јавних установа које такође имају 

знатнија дуговања за утрошену електричну енергију, јер 
за то није било довољно средстава у буџету, па је то урађе-
но у оној мери колико је могуће сервисирати обавезе које 
произлазе из репрограма – редовне месечне рате отплате 
и текућу потрошњу. Цветановић је истакао значај ове ак-
ције коју је покренуо ЕПС а коју спроводе електродист-
рибуције, за поправљање дуговног салда корисника буџе-
та у том смислу што ће се уз поштовање споразума о ре-
програму отписати један део дуговања који се односи на 
камату из прошле године.

Директор ЕД Лесковац, мр Мирослав Дочић је овом 
приликом изнео податке о резултатима акције склапања 
споразума о репрограму дуга за електричну енергију на 
подручју ЕД Лесковац а посебно Града Лесковца. Он је та-
кође подвукао значај репрограма за решавање проблема 
старих дугова за све категорије купаца, како правна ли-
ца, тако и домаћинства.

Наставак акције склапања споразума о репрограму ко-
ји је уследио након Одлуке Управног одбора ЕПС-а, до-
носи нови број склопљених споразума на подручју ЕД 
Лесковац. Тако је до сада (16. април) склопљено скоро 
2.500 споразума – домаћинства 2.102 и „вирманци“ 373. 
Значајно је и то што су споразум склопила и два нова ко-
рисника буџета Града Лесковца, који то нису учинили то-
ком марта – ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Топлана“.

Н. Станковић
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размена искустава о раду на 
сузбијању неовлашћене потрошње

екиПа ед врање у Посети сПецијалном тиму за откривање крађа ед лесковац

И након скоро деветомесечног периода у којем фу-
нкционише специјални тим за контролу мерних 
места (откривање крађа) ЕД Лесковац, резултати 

рада овог тима и даље су на врло високом нивоу. Они су у 
великој мери допринели да Електродистрибуција Леско-
вац у протеклом периоду испуни захтеване норме у 
погледу смањивања укупних губитака, и да са самопоу-
здањем гледа на задатке који на овом плану предстоје у 
наредним месецима и годинама.

Електродистрибуција Лесковац је увек била на стајали-
шту да добра искуства и примере из праксе треба делити 
са свима који су на истом послу. Тако је овај метод рада 
дословно преузет из праксе „Електровојводине“, одно-
сно, ЕД Нови Сад, а сада је изгледа дошло време да се оно 
што је током овог периода научено, подели са колегама из 
других огранака ЕД „Југоисток“. Средином априла, у рад-
ној посети Електродистрибуцији Лесковац, односно спе-
цијалном тиму за контролу мерних места, боравила је 
екипа ЕД Врање састављена од монтера и техничких ру-
ководилаца који се такође баве овим послом – радом на 
смањивању губитака и откривањем неовлашћене потро-
шње електричне енергије.

У отвореном разговору, размењена су искуства из прак-
се на сузбијању крађа електричне енергије, методе орга-
низације рада, конкретног наступа екипа на терену, су-
дске праксе у предметима из ове области.

Колеге из Врања изложили су детаље који додатно оп-
терећују рад на овом послу у њиховој средини а тичу се 
општина Прешево и Бујановац, где велики део локалног 
албанског становништва на сваки начин врши опструк-
цију контроле мерних места и сузбијања крађе, тако да су 
у овим срединама губици енормни. Чланови оба тима, из 
Врања и Лесковца, сложили су се у мишљењу да је код 
проблема ове врсте неопходна јака подршка власника 
ЕПС-а, односно државе, која треба да заштити своју имо-
вину, јер такав проблем превазилази моћ и овлашћења 
електродистрибутера. Ипак, и поред ових додатних оте-
жавајућих околности, шеф Службе за смањивање губи-
така у Огранку ЕД Лесковац, Свето Ковачевић, електро-
монтери и други чланови овог тима, изложили су колега-
ма из Врања бројне „тактичке варијанте“ у наступу према 
потенцијалним крадљивцима електричне енергије које, 
ако не баш све, могу да победе многе препреке које се ја-
вљају на терену. Након размене мишљења и упознавања 
са основним начелима рада две екипе, пошло се у зајед-
ничку акцију на терену, према утврђеном дневном распо-
реду и урађеним налозима за контролу, у којој су монте-
ри из ЕД Врање на лицу места посматрали рад својих 
лесковачких колега. 

Н. Станковић
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АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ ЛЕСКОВАЦ

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ЛЕСКОВАЦ

У дружење добровољних давалац крви „Електродистрибуције 
Лесковац“ је 12. априла 2013. године, у сарадњи са градским 
Заводом за трансфузију крви, организовало акцију доброво-

љног давања крви. Да подсетимо, већ годинама уназад, ово удру-
жење је усталило праксу да два пута годишње, у правилном размаку, 
организује овакве акције, тако да ово можемо назвати и „пролећ-
ном“ акцијом давања крви, да би се негде у септембру одржала и „је-
сења“ акција. Могао би човек по њима слободно и сат да навије.

И овога пута је одзив био добар – укупно је тридесетпеторо радни-
ка дало крв, било да се ради о стално или привремено запосленима, 
а међу даваоцима је било и оних „са стране“ који су искористили 
прилику да дају свој допринос акцији и дају крв. О стабилном и све 
већем интересовању за ову хуманитарну активност, говори податак 
да је број оних који су хтели да овога пута дају крв био и већи. Наиме, 
још седморо радника се пријавило за давање крви, али након обавез-
ног прегледа, медицинско особље им је, из одређених здравствених 
разлога, ускратило могућност да овога пута дају крв.

Н.С.

У дружење пензионисаних ра-
дника „Електродистрибуције 
Лесковац“ одржало је 11. ап-

рила 2013. године своју редовну Ску-

пштину. Скупштина је, у сарадњи са 
Удружењем пензионера Града Леско-
вца, одржана у великој сали градског 
удружења пензионера. Председни-

ца Удружења, Милкица Стојановић, 
упознала је чланове о најважнијим 
догађајима који се тичу рада Удруже-
ња, од последњег скупа, укључујући 
информацију о томе да је основано 
Удружење пензионера ЕПС-а. 

У име Синдиката радника ЕД Ле-
сковац, а у одсуству председника 
Игора Станковића, пензионере је по-
здравио Драгиша Станојевић, који се 
представио и као будући члан овог 
удружења у веома блиској перспек-
тиви.

Скупу су се обратили и представ-
ници Градског удружења пензионе-
ра, пожелели својим колегама успе-
шан рад, добро здравље и што тешњу 
и садржајнију сарадњу свих пензио-
нера у овој средини.

Н.С.
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Пријатељство створило  
традицију дужу од деценије

настављена традиција дружења заПослених у „комшијским“  
Пословницама ед ниш и ед лесковац

Т ако близу, а тако далеко – израз је који се може упо-
требити за раднике који раде у истом предузећу 
годинама, деценијама, а због природе конкретних 

послова којима се баве, никад се не упознају ближе и на 
прави начин, што би се рекло „људски“. Исто се може 
рећи ако радници у две целине које се територијално гра-
ниче припадају различитим огранцима ЕД, али су и под 
истом капом „Југоистока“. 

За раднике пет пословница (две из ЕД Ниш и три из ЕД 
Лесковац) које међусобно територијално гравитирају, из-
река са почетка текста не важи, а за то су се сами побри-
нули. Наиме, већ дванаесту годину заредом, почевши од 
2002. године, радници пословница са јужног подручја ЕД 
Ниш и северног подручја ЕД Лесковац, организују међу-
собне сусрете и дружења. Те 2002. године, традицију су 
започеле пословнице Душник (ЕД Ниш) и Турековац (ЕД 
Лесковац), да би се друштво годинама ширило и дошло 
до тога да данас имамо на окупу пет пословница. У међу-
времену су се придружиле пословнице Гаџин Хан (ЕД 
Ниш) и Печењевце и Манојловце (ЕД Лесковац). 

Сусрети се организују два пута годишње, једном у јед-
ној од пословница из овог „братства“  из ЕД Ниш, други 
пут из ЕД Лесковац. „Дневни ред“ ових сусрета није стро-
го утврђен, али увек се нађе времена и за размену искус-

тава и информација, шалу, песму и игру. Да су ови сусре-
ти прерасли у респективну институцију, с којом се није 
шалити, говори и то што се већ неколико година на њима 
нађе и неко од директора погона из ЕД Ниш и ЕД Леско-
вац. Тако су на последњем одржаном сусрету, крајем феб-
руара, домаћин Пословница Манојловце, били присутни 
и директор Погона Лесковац, Александар Анђелковић и 
директор Погона ванградског дела ЕД Ниш, Мирослав 
Пешић, као и председник Синдиката ЕД Лесковац, Игор 
Станковић.

Као и све сличне добре ствари, тако је и ове сусрете те-
шко, ако не и немогуће препричавати, али за ову прили-
ку само да напоменемо један детаљ са сусрета у Манојло-
вцу. Поред већ набројаних садржаја ових дружења, срда-
чна атмосфера је овога пута додатно подгрејана тиме што 
се пробила вест да ће један од присутних колега ускоро 
запловити у брачне воде. Младожењу нећемо прозивати, 
само – обратите пажњу на фотографију, предњи ред, 
четврти с десна. 

Пријатно, младожења!
Н. Станковић
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Скупља дара (трансформатор) 
него масло (бакар)

вандализам на електроенергетским објектима све више Присутан и  
на Подручју електродистрибуције „ПрокуПље“

Организовано обијање електроенергетских 
објеката на подручју „Југоистока“ ради 

крађе бакра и даље расте, овога пута на 
мети села са конзума Електродистрибуције 

„Прокупље“. Штета причињена овим 
кривичним делима износи у просеку око 

шест хиљада евра за привредно друштво, 
док се килограм бакра на црном тржишту 
продаје за 400 динара. Први случај обијања 

стубних трансформаторских станица 
забележен на подручју Пословнице „Блаце“ 

августа прошле године.

О бијање електроенергетских објеката, поготову 
стубних трансформаторских станица на сеоском 
подручју, није  заобишло ни Електродистрибу-

цију „Прокупље“, огранак ПД „Југоисток-Ниш“. После-
дњих годину дана бележи се више случајева обијања тра-
нсформаторских станица, а није редак случај ни да се ул-
ази у магацине и краду читави котури каблова. Само у 
року од месец дана имали смо три упада у наш магацин у 
Прокупљу, иако имамо и видео надзор и службеника обе-
збеђења, каже директор огранка „Прокупље“ Иван Га-
шић. – Посебна прича је уништавање каблова који су већ 
постављени у рововима, напомиње директор Гашић.- Се-
ку их на више места да би извукли бакар, а ми после мо-
рамо да стављамо на тим местима спојнице, на-
води он.

И југ Србије мета обијања трафо станица
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Директор Гашић подвлачи да је немогуће превентивно 
утицати на сузбијање оваквих кривичних дела, јер црно 
тржиште бакра и даље цвета а при откупу се не испитује 
порекло овог метала. Штета која овим обијањима буде 
причињена електродистрибуцијама, према његовим ре-
чима, је вишеструко већа него што вандали зараде прода-
јом бакра. Последње обијање ове године десило се на под-
ручју Пословнице „Мерошина“. Према речима Младена 
Ристића запосленог у овој пословници Електродистрибу-
ције „Прокупље“ нападнута је стубна трансформаторска 
станица10/04 kV "Телеком" на брду изнад Мерошине. Ва-
ндали су са стуба оборили трафо снаге 160 kVA, а тежине 
800 килограма. Демонтирали су трансформатор и из ка-
зана просипали трафо уље, извадивши језгро са намота-
јима од бакра. Настала штета овим вандалским чином 
износи око 4000 еура. Починиоци овог кривичног дела 
су, срећом откривени и у току је процесуирање.

Исто кривично дело почињено је у фебруару прошле 
године, усред великих снежних падавина. Овога пута 
обијена је трансформаторска станица напонског нивоа 
10/0,4 kV „Петља код ауто пута Прокупље“. Ристић подв-
лачи да су, упркос тешким условима за рад, запослени у 
Пословници „Мерошина“оспособили и пустили под на-
пон ову трансформаторску станицу већ наредног дана. 
Тада је причињена штета износила чак 6 000 еура, али и у 
овом случају су починиоци били ухваћени и у току је пр-
оцесуирање. Пар пута се на мети вандала нашла и транс-
форматорска станица напонског нивоа 35/10/6 kV 
„Техногас“. Међутим, оба пута се све завршило на обијању 
капије и улазних врата постројења.

Да крадљивци бакра из трансформатора не мирују и 
кад су временски услови за рад, па и за крађу отежани, 

показује и пар случајева крађе на подручју Погона „Ку-
ршумлија". Овога пута нестали су без трага неисправни 
трансформатори са стубних трансформаторских стани-
ца на сеоском подручју. Након што су електромонтери 
Погона „Куршумлија“ успели да на брдовитом терену за-
вејаног снегом и довијајући се на све начине поставе 
исправне трансформаторе, ове прегореле су остављали 
поред стубних трансформаторских станица са намером 
да их врате кад се створе пригодни теренски услови. Када 
су поново дошли по неисправне трансформаторе на тим 
местима, њих више није било.

Крадљивци бакра нису мимоишли ни Пословницу 
„Блаце“ Електродистрибуције „Прокупље“. Половином 
августа прошле године демонтирали су стубну трансфо-
рматорску станицу напонског нивоа 10/0,4 kV и однели 
бакарне навоје тежине преко 100 килограма. Шеф  Посло-
внице „Блаце“ Василије Мрделић подвлачи да је ово прва 
крађа те врсте на територији ове пословнице. У селу Пре-
тежана у околини Блаца вандали су исекли катанац на 
стубној трансформаторској станици, демонтирали транс-
форматор и узели бакар, а при том излили уље, које се 
сматра опасним отровом за животну околину. Починиоци 
су ухваћени, штета санирана, а околно земљиште загађе-
но уљем је уклоњено.

 Иако је штета због демонтрирања електроенергетских 
објеката за Привредно друштво „Југоисток- Ниш“ много 
већа од зараде коју вандали остварују одношењем бакра, 
црно тржиште секундарних сировина и даље цвета, а на 
њему се бакар добро котира.

Оливера Манић



број 42 39

ЕД
 н

Иш

Мајстор у фирми, велемајстор у 
природи, маестро у кухињи

Петар стојановић, електромонтер - уклоПничар, ловац и риболовац

Б ављење ловом на дивље животиње многи данас 
посматрају као хоби, љубав према природи или 
својеврстан спорт. Они склонији тумачењу чове-

ковог понашања са филозофског аспекта, лов, па и рибо-
лов, посматрају као задовољење исконског нагона за оп-
станком у не баш милосрдној природи. Како год ми пос-
матрали љубав према лову јунака наше приче, архети-
пски или не, једно се засигурно може рећи, познаје човек 
умеће живљења. Петар Стојановић ради као електромон-
тер уклопничар од 1999. године у нишкој Електродистри-
буцији, док је претходних пет година оне прве кораке у 
електродистрибутивној делатности имао у изградњи тра-
нсформаторских станица.

За себе и своје колеге Петар тврди да су хитна помоћ за 
кварове на електроенергетским објектима. Они су ти ко-
ји су задужени за ургентне интервенције у манипулаци-

јама са трансформаторским станицама или водовима, а 
за лаике је ништа мање занимљиво што само електромо-
нтери- уклопничари могу да обустављају испоруку елек-
тричне енергије великим дужницима вирманцима, од-
носно фирмама. У слободно време следи оно што зовемо 
хоби, страст или како год. Лов је актуелан од октобра до 
фебруара, а после на ред долази река и страст према ри-
болову. Вештину баратања пушком одлично пласира на 
Радничким спортским играма у дисциплини стрељаш-
тво. Као екипа, Петар подвлачи да им се највише допада 
златна средина. На такмичењима су, како каже, готово 
увек други.

Петар засигурно спада у ону категорију људи који знају 
да дан брзо пролази, али да то не значи да је и из-
губљен. Ловом и риболовом је троструко приви-
легован. Боравак у природи и пријатељства која 

Ведар и вредан колега
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се ту стичу су непроцењива, а на крају ту су и 
гастрономски ужици. –Ловом се бавим активно 
већ 15 година, заправо откако имам сопствено 
оружје, вели Петар и додаје при том да је више 
од две и по деценије у ловачкој причи. – Љубав 
према лову, заправо, се стиче још у детињству и 
то је наша породична традиција, напомиње он. 
–Отац је мене и мог брата Ивана, који такође ра-
ди у Електродистрибуцији, водио од малена у 
лов и једноставно је природно да смо наставили 
његовим путем, каже Петар.

Не пориче да су му у досадашњем ловачком 
искуству најдражи „капиталци“, кад се дешава-
ло да улови дивљу свињу од преко 100 килогра-
ма. Ипак, ништа мање му није драже кад улови 
зечеве, фазане или јаребице. Заправо, како ис-
тиче, лов ситне дивљачи му је велики изазов. 
Међутим, ништа не би од ловине било да није 
његових драгоцених „асистената“. Бретонци му 
у лову пружају неопходну помоћ да лакше дође 
до дивљачи и ове које сад чува низашта на свету 
их не би мењао. Најстарији међу њима има већ 
осам година, док је други упола млађи, а ту је и 
младунче од неких годину дана.

Иако је то прилично скуп хоби, Петар је одлу-
чан да у њему истраје. Није само ту ловачка пуш-
ка руске производње била велики издатак. 
Скупо је и ловачко одело, а о дозволи за лов и да 
не говоримо, како и сам подвлачи. Ипак, мерак 
нема цену. Докле год се простире територија 
нишког Ловачког удружења ту Петар трага за 
својим ловачким изазовима. Од Попове главе, 
преко Селичевице и Каменичког Виса готово 
сваког викенда је са братом Иваном, пријатељи-
ма и својим бретонцима. А на крају ловину по-
дели не само са пријатељима, већ и колегама. 
Дуга дежурства на послу често су зачињена уку-
сним гастрономским посластицама од дивљачи. 
Петар је специјалиста за спремање зечетине или 
јела од фазана и у то му се чак ни супруга не ме-
ша.

А кад дође пролеће, Петар је на другој локаци-
ји, шуму мења реком. Ту су изазови друге живо-
тињске врсте, ништа мање узбудљивије а ни 
укусније. Обожава белу рибу и за то му је пого-
дан Дунав и Тамиш, тамо на подручју Војводине. 
Зна и да му се посрећи, па улови рибу „капитал-
ца“. Прошлог лета налетео му шаран од три ки-
лограма.

Петрова ловачка прича, за оне чији су хоризо-
нти даљи, није само обична ловачка прича. Јер 
није довољно да будемо нечим окупирани, пи-
тање је и чиме смо окупирани. Човек је путник у 
времену и простору, а тај пут може прећи са ви-
ше или мање задовољства.

Оливера Манић

Алас са Дунава

Ловчево је да лови, а ловини да се чува



41

МИЛАНСКИ  ЕДИКТ

Ове, 2013. године, навршава се 1700 година од 
издавања Миланског едикта који су заједно 
потписали тадашња два аутократора, 
Константин Велики и  Ликиније. Навешћемо 
део текста Миланског едикта, онако како га 
наводи црквени историчар Евсевије по 
преводу са латинског оригинала. 
"Када  смо ја, Константин Август и 
Ликиније Август имали срећу да се 
сретнемо у Медиолану и разговарамо о 
свему што је везано за општу бригу и 
корист,  сматрали смо да би између 
осталих тема које би користиле свима, 
најпре требало уредити оно што се 
односи на поштовање Божанства, тј. да 
пружимо Хришћанима као и осталима, 
слободу да следују било којем веровању, 
сагласно својој жељи, како би било које 
божанство и небеска сила било 
благонаклоно према нама, и свима 
онима који се налазе под нашом влашћу. 
Стога смо сматрали праведно и мудро да 
се усвоји ова политика, како нико не би 
био лишен могућности да се посвети 
било веровању Хришћана, било некој другој 
вери коју налази погодном за себе, да би 
нам Преузвишено Божанство, коме 
службу приносимо са толиким 
слободоумљем, у сваком предмету 
даровало жељену милост и доброту. 
Сходно томе, треба да зна твоја 
посвећеност да смо одлучили да се укину 
сва ограничења  која се односе на 
хришћане, а која су навођена у нашим 
претходним писмима ка теби, и да од сад 
па надаље, ко год жели да следује 
веровању хришћана слободан је- без 
икаквих ограничења, без препрека и 
сметњи- да му следује. Сматрали смо да 
ово треба у потпуности да објаснимо 
твојој посвећености, како би знао да смо 
поменутим Хришћанима дали апсолутну 
слободу да верују своју веру. Твоја 
посвећеност, свакако, схвата да, пошто 
смо им дали ово право, и остали имају 
исто апсолутну слободу да бирају и да 
верују коју год желе веру или религију, 
ради мира нашег царства. И ово је 
одлучено да не би некоме изгледало како 
му умањујемо било коју религију или 
веровање. По питању Хришћана одлучили 
смо да донесемо  и следећа додатна 
правила".  

У продужетку Едикта следе наредбе за 
непосредно враћање хришћанским 
заједницама богослужбених места, као и 
имања која су им била заплењена, било да су 
се  налазила у државном поседу, било да су 
предана појединцима. Тако да су одлуке из 
Милана равноправно сврстале и до тада 
прогоњено Хришћанство, у оквире законски 
обезбеђене верске толеранције и верских 
слобода и отвориле су пут наредних десет 
година, да се утемељи прва и јединствена по 
цивилизацијским плодовима и временском 
трајању хришћанска држава, такође и пут за 
потпуну христијанизацију Европе, која је 
данас нажалост скоро у потпуности 
дехристијанизована.
Без сумње "Милански едикт" је, на основу 
необориве констатације која проистиче из 
извора али и историјског истраживања, био 
благонаклон пре свега хришћанству, и 
отворио врата за величанствену хришћанску 
државу Константина Великог, за 
величанствену хришћанску Васељену и 
хришћанску Европу.

 М. Шиндић
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антикварница "антик" у тврђави

Документ из 1913. године, сачуван у овој антикварници говори како је 
овај, значајни датум за српску историју, обележен тада.

Обележавање годишњице Миланског едикта догађај је 
који окупира пажњу целе земље, а Ниш као родно место 
цара Константина, у свему томе има посебну улогу. Још у 
прошлој години говорили смо о томе, припремали се и 
коначно ове - кренули са бројним манифестацијама у ча-
ст овог значајног датума. Град се труди да све уради на 
најбољи могући начин.

Сама чињеница да се овај датум обележава сваке стоте 
године указује на потребу добре организације и обележа-
вања достојног цару Константину, по коме је  Ниш и наз-
ван царским градом. Пре 100 година обележана је 1600-та 
годишњица. Документ  из тог времена пронашао је и са-
чувао Вукадин Димитријевић, колекционар из Ниша, у 

својој антикварници "Антик" у Тврђави. Више од 40 
година она сакупља и чува много тога, почев од од-

ликовања, преко милитарије, филателије, старих 
предмета, све до докумената попут овог о Ми-

ланском едикту. Понешто од свега тога 

има само он, и нико више. Зато је и добијао многа призна-
ња, нажалост, више у свету него у свом граду.     

И што је најважније, Вукадин Димитријевић није обичан 
колекционар. Фасцинира својим причама о сваком пре-
дмету, разгледници, фотографији, одликовању. Све што 
се налази на полицама његове антикварнице - прича је за 
себе. Међу бројним документима нашао се и Програм 
обележавања Миланског едикта у Нишу из 1913 године.

Прослава је тада трајала три дана. Имала је свој истори-
јски и културни део. Цео град је учествовао у томе, од об-
ичног грађанина до првог човека града. Оно што је јако 
важно је податак: да је читава прослава организована под 
патронатом Ниша. Учество-вали су и сви важни људи из 
Београда, али је Ниш био центар, што је сасвим логично 
и природно, каже Вукадин Димтријевић и прави парале-
лу измедју онога што је било некад и обележавања Ми-
ланског едикта данас.

-Ниш више није центар као што је некада био. Све се дик-
тира из Београда и у свему је Београд први и најважнији. 
То сви примећујемо и свима нама у Нишу, граду цара Ко-
нстантина, смета. Чуо сам да су чак и неки београдски 
фотографи ангажовани да сликају. Испада да ми у Нишу 
не умемо и не можемо ништа без Београда. Осим тога, са 
припремама смо почели крајем прошле године. 1913. го-
дине нишлије су почеле да се припремају две године ра-
није. И интензивно радиле пуне две године.

Вукадин Димитријевић, рекосмо, није обичан колекцио-
нар. Он је заљубљеник у свој посао. Више не обраћа па-
жњу да ли га неко примећује или не, да ли је окружење 
свесно богатства које се крије у овој антикварници или 
заокупирано нечим другим. Он то ради зарад Ниша и 
због себе. Тако је дошао и до првог направљеног Плана 
електрификације Ниша. Реч је о документу који он једи-
ни поседује и који још увек није  био на репарацији, а у 
прилично је лошем стању. Он га чува са пуно пажње, све-
стан његовог значаја, и волео би, како каже, да га преда  
нишкој Електродистрибуцији, уколико је зантересована 
за то. А реч је о документу који представља историју и 
бележи податке, значајне за ово предузеће.

М. Видојковић

МИЛАНСКИ ЕДИКТ  
НЕКАД И САД



Привредно друштво "југоисток" ниш Прославило своју славу светог ђорђа и обележило дан Фирме

У духу православља и маниру 
добрих домаћина

З апослени у ПД "Југоисток" Ниш прославили су 7. 
маја, своју славу великомученика Светог Георгија 
и обележили Дан фирме. Резање славског колача у 

присуству градоначелника Ниша проф. др Зорана Пери-
шића, руководства привредног друштва, директора "Ју-
гоистока", проф. др Игора Новаковића и најближих са-
радника, обавио је отац Бранко, старешина Саборне црк-
ве у Нишу. 

Отац Бранко је, пожелевши срећну славу свим 
запосленима, нагласио како се ове године Свети 
Георгије слави у време ускршњих празника, те самим 
тим има и већи значај.

Градоначелик Ниша проф. др Зоран Перишић честитао 
је славу домаћину и запосленима пожелевши да 
"Југоисток" буде први по резултатима од 12 привредних 
друштава колико их има у целој Електропривреди 
Србије. 

Домаћин славе, директор ПД "Југоисток" Ниш, проф. др 
Игор Новаковић рекао је да и "Југоисток", као и Свети 
Георгије који убива аждаху, "убија" и бори се са многим 
аждајама. -Пре свега, постигли смо, да "Југоисток", после 
дужег времена буде по наплати међу најбољима у ЕПС-у, 

такође, губитке смо смањили највише од свих, а оно што 
је најважније, боримо се против централизације и 
приватизације ЕПС-а и за опстанак "Југоистока" у овој 
форми као што је био и до сада. Успели смо и да 
задржимо све запослене у радном односу и то је у овим 
нестабилним временима и реструктурирању ЕПС-а 
велики успех, нагласио је Новаковић. Он је додао да, 
како слава Ђурђевдан симболизује крај зиме и почетак 
лета, тако нека и овај дан значи крај тешких времена у 
"Југоистоку" и почетак мирнијег периода. 

Овогодишња слава ПД "Југоисток" прослављена је у 
духу светосавља и уз поруке добре воље, у маниру 
добрих домаћина који брину о својој, али и о добробити 
друштва чијем развоју настоје да допринесу сопственим 
развојем.

Прослави Светог Георгија у ПД "Југоисток" 
присуствовали су бројни гости, градоначелник Ниша, 
представници локалне самоуправе, председници 
градских општина и Скупштина општина, установа, 
предузећа, пословни партнери и пријатељи, а у име 
"Електровојводине" и њен директор Срђан Кружевић.

С. Манчић
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