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

• Број: 043 • Мај/Јун 2013 • Година VIII

•

СВИ БЕЗРЕЗЕРВНО УЗ ЈУГОИСТОК • стр. 5 • НА РЕДУ НОВИ КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ • стр. 7

• ЗАДОВОЉСТВО КУПЦА НА ПРВОМ МЕСТУ • стр. 16

Оснивач Привредног друштва
ЈП Електропривреда Србије

САДРЖАЈ

В.д. генералног директора
Александар Обрадовић

Издавач:
Привредно друштво
за дистрибуцију
електричне енергије
"Југоисток", д.о.о. Ниш
Директор
Проф. др Игор Новаковић
Главни уредник
Слађана Манчић
Редакција
Небојша Станковић
Оливера Манић
Милијана Шиндић
Милена Видојковић
Јована Крстић
Адреса редакције:
Светозара Марковића 29
18000 Ниш
Телефон/факс:
018/ 522-354
e- mail: sladjana.mancic@jugoistok.com
Web site: www.jugoistok.com
Фотографије:
Снежана Илић
Графичко обликовање:
Александар Недељковић
Штампа:
Штампарија
“Пергамент - принт”, -Ниш
Тираж:
1000 примерака

Нема вишкова и смањивања плата.......................................................... 3
Сви безрезервно уз југоисток......................................................................... 5
На реду нови капитални објекти................................................................. 7
Јачи „високи напон“ у „југоистоку“........................................................... 9
Уручени први енергетски пасоши..............................................................11
ОПАСНОСТ ОД НАС САМИХ...................................................................................12
"Југоисток" најбољи партнер у Нишавском региону..................14
Задовољство купца на првом месту.....................................................16
Мајски губици драстично смањени.......................................................18
БЕЗ ПОВРЕДА НА РАДУ.............................................................................................20
Знатно смањен број повреда.......................................................................21
ПОВЕЋАТИ СВЕСТ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗАПОслЕНИХ......................................22
Хуманост запослених у пд "југоисток"...............................................24
синдикат......................................................................................................................25
Иста локација, нова зграда и опрема
за једну од најстаријих „тридесетпетица“ ........................................27
Обука запослених у ед лесковац
као саставни део обавеза..............................................................................28
Принц Владимир Карађорђевић
са супругом Бригитом посетио хидроелектрану Вучје............29
Слава Свети Герман цариградски..............................................................30
за бољи пренос "сунчеве" енергије...........................................................32
Текли "мегавати" хуманости.........................................................................33
КОСС ................................................................................................................................35
Да ли нас храна храни или нас трује.......................................................36
Ниш центар Историје..........................................................................................38

Састанак представника ЈП ЕПС, директора ПД „ЕПС Снабдевање“ и представника синдиката ПД ЕД

Нема вишкова и
смањивања плата

Формирање ПД "ЕПС Снабдевање" за бољу организацију посла

У процесу раздвајања треба да учествују сви запослени, јер је то интерес свих који раде у систему ЕПС-а.
Сви запослени у систему ЕПС-а биће и даље равноправни, са истим правима и обавезама
Ново привредно друштво у оквиру „Електропривреде
Србије“ - „ЕПС Снабдевање“ основано је у складу са одредбама Закона о енергетици и поштовањем Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе, као и у складу са
корацима у придруживању Србије Европској унији и одлуком Владе Србије о усвајању Полазних основа за реогранизацију ЕПС-а – речено је 31. маја на састанку представника ЈП ЕПС, директора ПД „ЕПС Снабдевање“ и представника Синдиката радника „Електропривреде Србије“. Током састанка, којем су присуствовали Драгана Рајачић,
директор за људске ресурсе ЕПС-а, Животије Јовановић,
заменик генералног директора ЈП ЕПС, Дејан Васић, ди-

ВЕСТИ ИЗ ЕПС-А

ректор ПД „ЕПС Снабдевање“, истакнуто је да формирањем новог ПД нико не отима посао дистрибутивним
ПД, већ се боље организује посао који се већ ради.
Представницима синдиката је објашњено да оснивањем „ЕПС Снабдевање“ раздвајају делатности трговине
од дистрибуције електричне енергије. Животије Јовановић, заменик генералног директора ЈП ЕПС, објаснио је да
у процесу раздвајања треба да учествују сви запослени,
јер је то интерес свих који раде у систему „Електропривреде Србије“.
Веома је важно запосленима рећи да неће бити вишкова, отпуштања и смањивања плата, а прелазак у „ЕПС
Снабдевање“ биће добровољан и нико неће моћи
да натера запосленог да пређе у ново ПД, уколико
он то не жели – рекао је Дејан Васић. – Запослени
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који пређу у „ЕПС Снабдевање“ и даље ће радити
на истим локацијама, са истом опремом, обављаће исте послове као и до сада, а разлика је само што ће радити за ново ПД. У оквиру привредних друштава за дистрибуцију већ постоје организационе целине за послове снабдевања, па ће прелазак запослених у ново ПД бити природан ток догађаја. Неће бити фаворизовања или деградације запослених који почињу да раде у
„ЕПС Снабдевање“ од оних који остају на старим радним
местима. Сви запослени у систему ЕПС-а биће и даље
равноправни, са истим правима и обавезама. Раздвајање
делатности не прави „кинески“ зид међу нама, већ напротив на овај начин бићемо ослоњени једни на друге и спремни за утакмицу на тржишту електричне енергије, јер
нас већ 1. јануара 2014. године чека отварање тржишта
за више од 4.000 купаца на средњем напону.
Једини критеријум, по којем ће запослени из ПД ЕД прелазити у „ЕПС Снабдевање“ биће врста посла, тј. систематизација радних места у новом ПД. На основу те систематизације, запосленима који већ обављају одређене
послове у дистрибутивним привредним друштвима ЕПСа, биће понуђено да пређу у „ЕПС Снабдевање“ и ту наставе да их обављају. Планирано је да до краја 2013. године ПД
„ЕПС Снабдевање“ има око 170 радника. Битно је разумети да ће се процес раздвајања послова обавити у две до
три фазе, не преко ноћи, те да ће се у фазама прилагођавати и систематизације.

Дејан Васић је предложио формирање радне групе од представника „ЕПС Снабдевање“, дистрибутивних ПД и синдиката, која би у наредном периоду посетила свих пет
дистрибутивних ПД ради разговара са запосленима о њиховој прерасподели. Синдикату ће бити омогућено да прати цео процес и на тај начин учествује у процесу. Представнике синдиката занимала су права запослених, будући рад „ЕПС Снабдевање“, а питали су и о последицама
раздвајања, отварању тржишта електричне енергије,
односима између „ЕПС Снабдевање“ и производног дела
ЕПС-а, новим рачунима, наплати старих дуговања, мрежаринама и формирању оператора дистрибутивног система.
Животије Јовановић је истакао да ће запослени бити
истинито и благовремено информисани о наредним корацима, те да реорганизацијом ЕПС треба да постане ефикаснија и профитабилнија компанија, што радницима
доноси већу сигурност и боље услове рада. Због тога је, како је објаснио Јовановић, потребна подршка свих запослених и свих синдиката у овом тренутку важном за ЕПС.
Р. Е.

Важност информисања
На састанку са представницима ПР служби ПД ЕД, одржаном 5. јуна, Васић је
истакао важност информисања запослених како би биле отклоњене све нејасноће
и избегнуте спекулације. Он је представио и организациону шему «ЕПС Снабдевање»
планирану за ову годину и објаснио односе између овог ПД и дистрибутивних
предузећа, ЈП ЕПС, Агенције за енергетику и крајњих купаца. Учесницима састанака
је објашњено да је веома важно да почетак рада новог ПД буде успешан, јер ће се то
одразити на цео систем ЕПС-а, те да је добро пословање «ЕПС Снабдевања» кључно
за све запослене у систему.
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ед југоисток

Скупштина града Ниша расправљала о иницијативи ПД "Југоисток" о отпису камата

Сви безрезервно уз југоисток
Отписом целокупне камате и отплатом дуга
на 60 рата југ Србије би решио сва заостала
дуговања за утрошену електричну енергију.
Све политичке партије у Нишу стале иза
оваквог предлога директора ПД "Југоисток",
проф. др Игора Новаковића.

С

ве политичке партије у Нишу безрезервно су подржале иницијативу ПД "Југоисток" о регулисању
старог дуга. Директор "Југоистока", проф. др Игор
Новаковић је недавно покренуо иницијативу да се свим
дужницима са југа Србије отпише целокупна камата, а
плаћање основног дуга омогући на 60 месечних рата.
Сиромаштво и слаба привредна активност на конзумном
подручју ПД "Југоисток" из године у годину повећава број
дужника електричне енергије. И једна и друга страна - "Југоисток" и дужници - чине максималне напоре последњих
година да пронађу најповољнији начин измирења дуга,
али се од мртве тачке није одмакло. Проценили смо да ће
се овакво стање наставити и да ће дуг само да се нагомилава
наредних година, уколико се не направи радикалан потез
и купцима омогући да плаћање наставе без огромних оптерећења и од нуле. Јер у југоисточном делу Србије, који је
најсиромашнији у држави, не може се очекивати брз
опоравак привреде нити значајнији раст стандарда у скорије време. Са просечном зарадом од 38 244 динара тешко
да може нормално да се живи, а да не говоримо о томе да
је велики број грађана далеко испод овог нивоа, а добар
део спада у категорију социјалних случајева, објашњава
свој потез директор ПД "Југоисток", проф. др Игор Новаковић.
Потрошачима из овог дела Србије нуђени су повољни
услови и раније, али не повољни у мери да они могу да измире заостала дуговања, посебно стари нагомилани дуг.
Отплата дуга по последњем склопљеном споразуму доживела је фијаско. Укупан одзив купаца од броја оних који су
испуњавали услове износи свега 10%, а после два месеца
измиривања дуговања на рате већина купаца је испунила
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услов за раскид споразума. Они напросто нису били у стању да дуг по споразуму измирују, јер немају пара, па је споразум по аутоматизму раскидан. А и грађани су, по свему
судећи, били свесни да ће се то догодити али су споразум
потписивали како би за извесно време одложили обуставу
испоруке електричне енергије, објашњава Новаковић.
Он додаје да највећи проблем у наплати потраживања
представљају застарела потраживања купаца, која су реално ненаплатива. А трећина потраживања је застарело.
Купци нису заинтересовани да их измире, "Југоисток" нема могућности да их натера, а она итекако оптерећују и
нереално приказују биланс стања.
Отежавајућу околност у наплати старог дуга створила је
и одлука Уставног суда, која каже да примена конформне
методе није у сагласности са Уставом и да производи правно дејство од 27. јула 2012. године. Грађанско
одељење Врховног касационог суда усвојило је
правни став да се због неуставности конформне
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СГ Ниша - потпуна политичка подршка власти и опозиције
методе затезна камата обрачунава методом простог интересног рачуна од 3. марта 2001. године
када је закон о висини затезне камате ступио на
снагу. Тако се камата, по налогу генералног директора ЈП
ЕПС, од 1. јула 2012. године у "Југоистоку" обрачунава
према методу интересног рачуна.
Од тада је, према речима директора Игора Новаковића,
настало низ проблема. Пре свега у наплати потраживања
судским путем јер су учестали захтеви за прерачун камате
тужених купаца, што привредном друштву прави додатне
и веће трошкове но што би били када би "Југоисток" дуг
наплаћивао у конкретном судском поступку. У стечајним
поступцима, такође, постоји могућност одбачаја пријаве
потраживања као неуредне, уколико се камата не обрачуна
по методи простог интересног рачуна.
Следећи одлуку Уставног суда, која је прихваћена и од
осталих судова, купци електричне енергије су почели да
пишу захтеве да се отпише неуставна камата, уз стални
притисак медија и протесте јер, процењују они, "Југоисток"
незаконито обрачунава камату. Тако се створило врзино
коло из којег је немогуће изаћи на начин како се
покушавало до сада јер је дуг купаца електричне енергије
на овом подручју око 33 милијарде динара, од којих 15
милијарди иде на камату.
Управном одбору ЕПС-а ПД "Југоисток" је упутио предлог да донесе одлуку којом се предвиђа отпуст укупно
обрачунате затезне камате под условом да се измири главни дуг. Услов за закључење споразума је измиривање дуговања за 2013. годину. Следећи реалне могућности купаца
електричне енергије са овог подручја, "Југоисток" предлаже
максималан број рата - 60. Менаџмент "Југоистока" процењује да би се већина дужника одазвало измирењу дуговања за електричну енергију, а самим тим повећала би
се и наплата потраживања целокупног привредног друштва.
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Овај предлог је већ наишао на подршку Владе Републике
Србије и премијера лично, Управног одбора ЕПС-а и Министарства за енергетику. Да би захтев био схваћен озбиљно и да би се о њему расправљало на седници Владе, потребна је широка политичка подршка. ПД "Југоосток" је
ту подршку безрезервно добио од свих политичких партија у Нишу и из власти и из опозиције. Уколико Влада
усвоји предлог, проблем ненаплаћених дуговања биће
трајно решен на обострано задовољство. Сви они који су
насели на неодговорна политичка позивања о неплаћању
рачуна за струју моћи ће коначно да скину бреме великих
дугова. То ће, не само растеретити грађане-потрошаче
електричне енергије, већ ће им створити и услове да више
никада не уђу у вртлог дуговања за струју. А "Југоисток" би
пред собом, коначно, имао право стање ствари и могао би
нормално да послује - каже директор Новаковић.
Новаковић сматра да ће Влада имати слуха за овакав предлог јер се југ Србије налази у специфичној социоекономској ситуацији и постојеће стање не може да промени
преко ноћи. Овом иницијативом, међутим, може да се
помогне људима са овог подручја. Уосталом, наглашава
директор Новаковић, представници Владе, заједно са премијером Ивицом Дачићем, су обећали да ће у наредном
предиоду настојати да југоисточном делу Србије помогну
кроз разне пројекте и инвестиције како би се извукао и
кренуо напред. А ово је, како каже, допринос "Југоистока"
да се грађанима помогне на најконкретнији начин.
М. Видојковић

Инвестициони замајац у ПД „Југоисток“ покреће се динамичним темпом

На реду нови капитални објекти

Е

нергетски замајац реализације крупних и значајних инвестиција на подручју Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије „ЈугоистокНиш“ се покреће захваљујући позитивним резултатима у
пословању фирме. Недавно је окончана аутоматизација
највеће трансформаторске станице на подручју нишке
Електродистрибуције „Ниш 13“, а реализација овог пројекта вредна је више од 35 милиона динара. Директор Дирекције за планирање и инвестиције и дипломирани инжењер електротехнике у „Југоистоку“ Љубомир Ранчић
подвлачи да је реализација ове инвестиције посебно значајна, јер поменута трансформаторска станица напаја
четвртину града. Осим тога, како је директор Ранчић навео, ова трансформаторска станица је једина на подручју
Ниша, која трансформише напон од 110 kV на 35 kV и на
10 kV.
Вишеструка је добит од улагања у аутоматизацију у највећу трансформаторску станицу у граду Нишу, нагласио
је директор Ранчић. –Пре свега повећали смо поузданост
у снабдевању купаца електричном енергијом на конзуму,
који обухвата велика стамбена насеља попут Јагодин Мале, Пантелеја, Дурлана, Доње Врежине, Дуваништа и дела
Булевара Немањића, а добили смо и на смањењу просечног времена трајања прекида, наводи директор Ранчић.
–Значајно је и то да смо повећали безбедност и услове рада наших запослених, а увели смо и даљинско управљање
и надзор ове трансформаторске станице, каже он.
На реду је и изградња нових капиталних електроенергетских објеката на подручју „Југоистока“. Интензивно се
ради, према речима директора Ранчића, на припреми
потребне техничке документације за будућу трансфор-
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Аутоматизована највећа
трансформаторска станица
110/35/10 kV на подручју града Ниша.
Вишеструки бенефити од реализације
ове инвестиције вредне преко 35 милиона
динара. Општина Дољевац у околини
Ниша до краја 2015. године добија нову
трансформаторску станицу напонског
нивоа 110/35/10 kV „Ниш 15“ и тиме
се стварају енергетски предуслови
за привредни развој и изградњу нових
стамбених насеља у овом делу конзума
нишке Електродистрибуције. У плану
је и изградња нове трансформаторске
станице 110/35/10 kV „Сокобања“ у
огранку „Електротимок“ за поузданије
снабдевање купаца електричном
енергијом на подручју Сокобање, а самим
тим омогућава се и експанзија бањског
туризма.
маторску станицу напонског нивоа 110/35/10 kV у оближњој општини Дољевац на подручју нишке Електродистрибуције. -Инвестирањем у изградњу трансформаторске станице „Ниш 15“, која ће се налазити на рубу југозападног дела Дољевца, повећаће се поузданост електроенергетског система јер ће ова ТС преузети део терета са
већ преоптерећених ТС 110/35kV „Ниш 1“, „Прокупље“ и
„Лесковац 1“, обезбедиће се сигурно напајање електричном енергијом за потребе будућих стамбених насеља и
нових производних погона у овој општини, јер постоје
предуслови за експанзију привредног развоја у овом делу
околине Ниша, подвукао је директор Ранчић.
Изградња трансформаторске станице „Ниш 15“, према
Ранчићевим речима, предвиђена је и свим досадашњим
студијама перспективног развоја мреже напонског нивоа
110 kV и досад је већ требало да уђе у погон.
Нова трансформаторска станица обезбедиће већу сигурност у снабдевању купаца електричном енергијом на
потезу конзумног подручја Дољевац – Житорађа и дугорочно ће обезбедити пораст потрошње електричне енергије у делу дистрибутивне делатности, као и стварање
енергетских предуслова за развој привреде на
том подручју, нагласио је директор Ранчић.
Иначе, овом трансформаторском станицом ре-
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шавају се дугогодишњи проблеми неквалитетног снабдевања купаца електричном енергијом,
проблеми непоузданог снабдевања и проблем
преоптерећења постојећих капацитета, напоменуо је он.
Планиран је завршетак свих радова у 2015. години.
На подручју огранка „Електротимок-Зајечар“ у оквиру
ПД „Југоисток-Ниш“ планирана је и изградња трансформаторске станице 110/35/10 kV „Сокобања“. –Садашње
стање на овом подручју је да су напонске прилике незадовољавајуће, а нисмо задовољни стањем ни према критеријумима сигурности тамошњег електроенергетског система, каже директор Ранчић. Нова трансформаторска
станица, према Ранчићевим речима, обезбедиће већу сигурност у снабдевању купаца електричном енергијом на
конзумном подручју Сокобање, затим добијамо дугорочно обезбеђење пораста потрошње у делу дистрибутивне
делатности. –Тиме стварамо и енергетске предуслове за
развој туризма и привреде на том подручју, подвлачи директор Ранчић. Планира се окончање изградње ове
трансформаторске станице до 2016. године.
На подручју нишке Електродистрибуције планира се
изградња још једне трансформаторске станице на 110 kV
напонском нивоу. Реч је о изградњи трансформаторске
станице 110/10 kV „Ратко Павловић“, која сада напаја значајан део града на напонском нивоу 35/10 kV. -Стање у напојној 110kV мрежи је изузетно лоше, те би нова трансформаторска станица преузела напајање великог дела
градског конзума, напомиње директор Ранчић.
Том трансформаторском станицом растеретиле би се
постојеће трансформаторске станице на високом и средњем напону, а елиминисањем трансформације напонског нивоа 35kV у ТС ''Ратко Павловић'' омогућиће се и
уштеда у трансформацији, као и сигурније и квалитетније напајање електричном енергијом, рекао је директор
Ранчић. Осим тога, како је навео, модернизоваће се постојећи систем и то ће бити прво постројење на подручју
читавог привредног друштва ЕД „Југоисток“ Ниш са гасом изолованим системом 110kV (GIS), као и прво са прикључним 110kV напојним кабловским водовима. Ваља
истаћи да се са новом трансформаторском станицом
стварају и енергетски предуслови за развој привреде у
том делу града Ниша. Планира се завршетак радова у
2015. години.
За реализацију планираних инвестиције неопходна је
велика подршка и тежак и константан рад свих запослених, а нарочито оних надлежних за повећање наплате и
смањење губитака, подвлачи директор Ранчић. - Досадашњи позитивни резултати и напредак у пословању делују охрабрујуће да ће се створити услови за нове инвестиције и модернизацију електроенергетског система, каже директор Ранчић. -Дирекција за стратегију и инвести-
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Љубомир Ранчић: Право је време за нове капиталне
електроенергетске објекте

ције ЕПС-а подржава у потпуности планове Дирекције
за планирање и инвестиције „Југоистока“ и при том покреће додатну иницијативу за ревитализацију 22 преузете трансформаторске станице 110/35kV од ЕМС-а. У првој итерацији је у плану реконструкција трансформаторских станица 110/35kV „Ниш1“ и „Алексинац“, те се очекује обезбеђење одговарајућег кредита за реализацију
пројеката, закључује директор Ранчић. -Похвалио бих и
одлично организовану екипу стручњака ЈП ЕМС са којима успешно сарађујемо на синхронизацији планираних
активности, додаје он.
Наши планови делују можда преамбициозно, али бих
цитирао чувеног економисту Џона Мајнард Кејнза како
бих описао наше размишљање и мотивацију „Право време за штедњу је време раста, а не време кризе“, истиче на
крају директор Ранчић сматрајући да је управо сада право време за велике инвестиције.
Оливера Манић

ПД „Југоисток“ преузео „стодесетке“ од ЈП „ЕМС-а“

Јачи „високи напон“ у „југоистоку“

Све спремно за експлоатацију 22 „стодесетке“ које су почетком јуна прешле од ЕМС-а у руке „Југоистока“

Све трансформаторске станице напонског нивоа 110/x kV на подручју Југоистока, тачније њих
22 које су биле у власништву ЈП „ЕМС-а“, прешле су почетком јуна на управљање и коришћење
Привредном друштву Југоисток. Тиме се будућа експлоатација ових „стодесетки“ и практично
усагласила са одредбама Закона о енергетици којим је дефинисана обавеза разграничења
између оператoра преносног и дистрибутивног система над електроенергетским објектима.
Уговором о одржавању ТС 110/x kV, склопљеним између ЕМС-а и Југоистока, договорена је
помоћ ЕМС-а приликом одржавања преузетих ТС до краја 2013. године, након чега ће Југоисток
самостално преузети обављање ових послова. Такође, потписан је и Споразум о експлоатацији
за ТС 110/x kV које ЈП ЕМС предаје ПД Југоисток, којим се трајно уређују односи између ЕМС-а и
Југоистока при експлоатацији преузетих ТС.

С

поразумом о експлоатацији се дефинишу границе
имовине, центри управљања Југоистока и ЕМС-а,
надлежности управљања, даљинског командовања и манипулација над расклопном опремом, мерење електричне енергије, рад заштитних уређаја, овлашћено
особље за сарадњу, као и разна друга питања у односима
између Југоистока и ЕМС-а у циљу несметане и поуздане
експлоатације преузетих ТС, каже директор Дирекције
за управљање EД „Југоисток “ Александар Крстић. Спо-
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разумом се утврђују услови експлоатације објеката предатих на управљање и коришћење чији је циљ да се применом техничко-економских метода на најбољи могући
начин искористе постојећи, већ изграђени електроенергетски објекти и целокупан електроенергетски систем,
нагласио је директор Крстић. То се остварује, како директор Крстић напомиње, управљањем објектима које
подразумева скуп акција којима се обезбеђује
функционисање електроенергетског објекта у
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нормалним условима рада, односно повратак објекта у нормалан, односно сигуран рад након
појаве поремећаја. Управљање електроенергетским објектима спроводи се из надлежних центара управљања Југоистока који су такође дефинисани Споразумом о експлоатацији.
Надлежност управљања ових објеката је са 01.06.2013.
године прешла са ЕМС на Југоисток. Добра је околност да
су све трансформаторске станице у систему даљинског
управљања, тако да се слике свих објеката са SCADA система већ виде у свим диспечерским центрима Југоистока.
Међутим, за директно даљинско командовање потребно
је прилагодити систем уз инсталацију додатних уређаја
који су набављени у међувремену. Тај посао обављају
стручњаци из Дирекције за управљање и биће завршен у
најскоријем року. До тада ће се преузетим трансформаторским станицама вршити привремено услужно командовање из матичних диспечерских центара ЕМС-а након
чега ће Југоисток у потпуности преузети све функције
управљања овим објектима, рекао је директор Крстић и
напоменуо да су извршене и одговарајуће обуке за диспечере Југоистока.
Према Уговору o одржавању, ЈП ЕМС ће до краја године бити задужен за редовно и интервентно одржавање
преузетих трансформаторских станица, као и за завршетак започетих активности у складу са планом одржавања. Редовно одржавање је рад којим се обезбеђује технички исправно стање објекта (прегледи, ревизије, ремонти и погонска испитивања), а који има за сврху очување сталне техничке исправности електроенергетских
постројења, наводи он.
Интервентно одржавање је, како директор Крстић објашњава, рад који се обавља у случајевима честих испада,
кварова, временских и елементарних непогода (ванредни прегледи, ванредне ревизије, ремонти и погонска испитивања, као и техничка помоћ при отклањању кварова), а који има за сврху одржавање неопходних техничких
услова за функционисање електроенергетског система
као техничко-технолошке целине и обезбеђивање сигурности напајања потрошача електричном енергијом.
Завршетак започетих активности подразумева окончање свих уговорених радова на објекту, услуга пројектовања или ванредних испитивања из плана одржавања и
извештаја мешовитих комисија ЈП ЕМС и ПД Југоисток,
као и спровођење извршних налога надлежних инспекцијских органа, напомиње он.
Јавна предузећа ЕМС и ЕПС су се, у складу са Протоколом о преузимању односно предаји објеката, обавезала
да, осим објеката, опреме и постројења, преузме и одређени број запослених који је до сада радио на експлоатацији поменутих трансформаторских станица. Тако је договорено да са почетком преласка „стодесетки“ у надлежност „Југоистока“ ово привредно друштво преузме укупно 26 радника, који ће радити као уклопничари при диспечерским центрима Југоистока. Директор Дирекције
за управљање „Југоистока“ Александар Крстић подвлачи
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да је за поједина радна места морао бити измењен Правилник о организацији и систематизацији јер нису била
предвиђена радна места уклопничара са четвртим и шестим степеном стручне спреме.
У току ове године, према Крстићевим речима, предстоје и промене организације и систематизације радних места у Југоистоку јер ће се неке функције одржавања, а посебно када је у питању одржавање 110 kV примарне и секундарне опреме, радити са нивоа управе Југоистока.
Примопредаја кључева и записника за сваку трансформаторску станицу је обављена до 8. јуна, као и примопредаја техничке и имовинско правне документације. У току
је, према Крстићевим речима, израда списка свих елемената трансформаторских станица, које је неопходно заменити пре доласка зиме како би се обезбедило њихово
поуздано функционисање. Ови спискови, како је истакао
директор Крстић, су веома значајни као основ за покретање јавних набавки за потребну опрему која би се инсталирала пре почетка зиме.
Оливера Манић

Активно учешће ПД "Југоистока" у пројекту немачке владине организације
"ГИЗ" у побољшању енергетске ефикасности у зградарству

Уручени први енергетски пасоши

„Југоисток“ као сигуран партнер у свим пројектима који
побољшавају енергетску ефикасност

У

оквиру Дана енергетике у Нишу, манифестације
посвећене унапређењу свести о енергетској ефикасности, градоначелник Зоран Перишић уручио
је прве енергетске пасоше Нишлијама, који су остварили
завидан ниво енергетских карактеристика у изградњи
стамбених објеката а да при том нису изгубили на комфору становања. Само уручење енергетских пасоша у
зградарству представља симболичан завршетак треће
фазе Пројекта "Откриј енергију" немачке владине организације ГИЗ за техничку подршку земљама у развоју.
Спровођење пројекта је под покровитељством Министарства за урбанизам и просторно планирање, а значајан допринос остварењу пројекта је дало и Привредно
друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток-Ниш", које је обезбедило термовизијско снимање
типских стамбених објеката у десет општина југоистока
Србије.
Градоначелник Ниша, проф. др Зоран Перишић је на
отварању Дана енергетике подвукао да је циљ овакве манифестације, која се у Нишу одржава други пут заредом,
да се подигне свест грађана о значају енергетске ефикасности, поготову у зградарству. - То ће убудуће бити економска снага овог града и врло је важно да се усвоје стандарди у овој области, рекао је Перишић.

БРОЈ 43

Градоначелник Ниша др Зоран Перишић
о енергетској ефикасности у
зградарству као значајном делу
одрживог развоја у будућности

У снимању објеката који су одређени по националној
типологији активно учешће узело је Привредно друштво
"Југоисток" омогућивши термовизијско снимање стамбених објеката на основу којег се установљава енергетски
разред постигнутих термоизолационих карактеристика
зграде. Директор за технички ситем Електродистрибуције
"Ниш" Драгослав Павловић је овим поводом изјавио да
ће "Југоисток" увек подржавати реализацију оваквих
пројеката, који су у заједничком интересу свих нас.
-Електрична енергија није за бацање, већ је треба користити за оно што је неопходно, истакао је Павловић на отварању Дана енергетике и додао да је наступила нова ера
штедње у области потрошње електричне енергије и да је
"Југоисток" увек спреман да буде сталан партнер свих
оних који желе да штеде енергију на прави начин.
Овај пројекат спроводи се од 2010. године у 30 општина
Србије у којима ће се одредити по пет репрезентативних
стамбених објеката који ће због улагања у термо изолацију своје зграде и постигнуте штедње електричне енергије добити одговарајући сертификат са којим се увећава
употребна вредност објекта на тржишту. До сада су на југоистоку Србије уручени енергетски пасоши у општинама Алексинац и Пирот.
О.П. М.
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Нарушавање озонског омотача

ОПАСНОСТ ОД НАС САМИХ
Дане енергетике у Нишу обележило је и
тематско предавањe проф. др Драгана Гајића,
у нишком Народном позоришту, на тему:
"Нарушавање озонског слоја - Има ли разлога
за страх?"

П

рофесор је на веома приступачан начин присутнима представио размере угрожености озонског
омотача и последице тог феномена на целокупан
живи свет на планети Земљи.
Живот на земљи, онакав каквог га данас познајемо, не
би постојао без енергије сунчевог зрачења. Ултраљубичасто или УВ зрачење, које представља само мали део укупног зрачења, има веома важну улогу у многим процесима
у биосфери, а ефекти овог зрачења су позитивни управо
захваљујући озонском омотачу који апсорбује његове
штетне компоненте. „Живот је настао у води. Захваљујући
настанку озонског слоја, живот се из мора пресeлио на
копно“ – рекао је Гајић, додајући предвиђања Међународног панела за климатске промене: „Нашу планету чека најмрачнија судбина. Она ће једног дана деловати као
површина Марса – постаће каменита пустиња.“
Озон се природно ствара у горњим слојевима атмосфере, под дејством снажног ултраљубичастог зрачења које
долази са Сунца. За разлику од стратосферског, озон присутан у нижим слојевима тропосфере, последица је емисија издувних гасова возила и других људских активности и врло је штетан. Количина тог озона у тропосфери се у посљедњих 50 година утростручила. До нарушавања озонског омотача дошло је услед емитовања хемијских једињења, која разграђују озонски омотач, све
веће концентрације угљен диоксида, који учествује од 50
– 55% у глобалном загревању. Основни разлог повећања
концентрације овог гаса у атмосфери је све веће коришћење фосилних горива (угаљ, нафта, гас) и сеча шума.
Једињења хлора нема у природи и њихово присуство је
искључиво последица човекових активности. Услед претеране употребе фреона, хемикалија које су се раније користиле као потисни гас у производњи дезодоранса, лакова за косу, затим као расхладни материјали у фрижидерима и клима – уређајима и халона, средства за гашење
пожара у противпожарним уређајима, данас долази до
ослобађања ових гасова у атмосферу. ЦФЦ једињења
(хлорофлуорокарбонати) користе се за прављење пластичних маса и у расхладним уређајима, а њихов удео у
глобалном загревању је око 25%. Озонски омотач, услед
ових процеса, слаби и самим тим слаби и ефекат филтри-
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рања, услед чега Сунчево ултраљубичасто зрачење бива
све јаче и штетније. Примера ради, ЦФЦ и угљен тетрахлорид су готово инертни у тропосфери, нерастворљиви у
води, а период трајања им је од 50 до преко 200 година.
Такође, свако лансирање Space Shuttl-a значи 75 тона хлора више у стратосфери. Последице за човека могу бити:
различита обољења очију, слабљење имунолошког система, па и рака коже. Према речима стручњака, 90 одсто
случајева обољења рака коже приписује се изложености
деловању УВ зрака.
„Довољно је само 10% тела изложити Сунцу на свега 10
минута да би се добила неоходна количина витамина Б.
Сваки мунут дуже проведен на сунцу је сувишан и штетан по здравље, а посебно здравље деце“ – упозорава
Гајић.
Подручје значајног смањења концентрације озона назива се „озонска рупа”. Британска експедиција на Јужном
полу открила је 16. маја 1985. године овакав феномен изнад Антарктика. Њена површина је 2006. године била
око 27, 4 милиона квадратних километара, што је чини
већом од површине Сједињених Америчких Држава.
Озон се оштећује 4 – 5% по деценији. Годишњи губитак
над Антарктиком је 40 – 50%, а у најгорим случајевима и
до 95%. Ово можда не делује забрињавајуће на нашем делу планете, али професор Гајић наглашава да у природи
ништа није изоловано. „Поремећај у једном, природно
ремети и остале еколошке ланце, зато овај феномен никако не треба схватити као безазлен“. Међутим, није пожељно давати процене, јер иако смо свесни огромног
утицаја људског фактора на осиромашење озонског омотача, не смемо заборавити и онај чији је узрок сама природа, а на које наша цивилизација није у стању да одговори нити утиче.
Више од 190 држава света удружиле су снаге, у овиру
Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују
озонски омотач, да престанком производње и потрошње
ових супстанци, зауставе разградњу озонског омотача и
омогуће његову регенерацију. Напори међународне заједнице дали су охрабрујуће резултате и данас су емисије
супстанци које оштећују озонски омотач редуковане за
преко 95 одсто, чиме се озонски омотач штити од даље
разградње. Професор Гајић поручује да иако наде има,
треба утицати на свест свих нас у вези бриге о животној
средини, а уједно и властитом животу.
Ј.К.

У оквиру Градске недеље енергетике у Нишу

УКРОЋЕНО СУНЦЕ
брине једино што држава не показује нимало интересовања за овај пројекат који би могао да донесе "апсолутну
енергетску независност". Петровић је заштитио 36 изума
и објавио више од 50 стручних радова из области обновљивих извора енергије, у теорији је укротио сунце а сада се показало да његова соларна енергана, коју је поставио на породичном имању у родном Бадњевцу беспрекорно ради и у природним условима. Енергана у Бољевцу
је само прототип у коју су партнери из британске компаније "Стор енерџи" уложили 250 хиљада евра. За комплекснија постројења потребно је много више новца али
би се она исплатила за највише четири године, јер за разлику од осталих соларних енергена у свету ова би радила
током целе године без обзира на сунчане дане. Много великих светских компанија из Немачке, Шведске, Индије
и Енглеске нуди сарадњу али очито да наш саговорник
иако практичан човек има у себи заборављеног романтичарског патриотизма и не може да сакрије разочарање
што наша власт не може да препозна шансу века.

Сунце претворено у стабилан ресурс

У

организацији Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај прихватањем међународне иницијативе "Повеља Градоначелника", дане
енергетике обележила су бројна предавања врсних познавалаца значајних актуелних тема из области енергетике, а у циљу подизања свести о енергетској ефикасности о обновљивим изворима, о оштећеном озонском
омотачу.
Окретање чистој енергији окупирало је цео свет и полако постаје наша стварност а и међународна обавеза,
обзиром да је енергије све мање не само код нас већ и у
целом свету. Енергија је највећи проблем света.
Србија има значајан потенцијал коришћења сунчеве
енергије око 250 сунчаних дана у години, много више него у земљама које су познате по коришћењу соларне енергије. Од марта до октобра сунце, а од октобра биомаса, ту
нам је једини спас -каже проф. др Владан Петровић који
је свој пројекат преставио као "Допринос стварању глобалног енергетског ослонца из Алтернативне енергије"
пред бројним посетиоцима манифестације "Дани енергетике".
Наиме, ради се о најсавршенијем решењу у свету, производњи соларних топлана, направио сам пилот пројекат- постројење за соларне топлане где се сунчева енергија сакупља лети чува и користи зими. Не морам да бринем за струју, ни за топлу воду, каже овај научник који

Енергија се може складиштити и чувати шест месеци у
јединственом акумулатору за то, то је најсавршеније решење у свету до сада, и практички тако ускладиштена
енергија се може чувати целе године 24 часа током 365 дана. Сунчева енергија која достиже до 300 степени
Целзијуса може да се чува четири месеца, након тог времена температура би била 200 степени, иако је спољна температура била и минус 28 степени. Сунчеву енергију
смо претворили у стабилан ресурс. То је кључ свега. Ово
је јединстено решење у свету до сада, а за Србију је ово
шанса века. Србија може направити светски бум са новом еколошком технологијом! Може се економски препородити! Цела индустрија, машинска и остала за производњу главне и пратеће опреме, све би се то производило
у Србији. Решио би се проблем незапослености. Србија
би била монополист једне нове еколошке технологије која
би се имплементирала не само у Србији, већ и широм
света".
Не може а да се не примети природност проф. Петровића и једноставност и народна поетичност.
Наша земља се понаша као да јој ништа није потребно.
Ми ћемо радије да купимо технологију од странаца. С једне стране имамо младе људе који су најбољи на свету, а
са друге немамо самопоштовање и сигурност у себе. Па
ће се десити да постројење продам странцима, а онда ће
Србија да га купи од њих по много већој цени, каже
Петровић

Но, на нама је највећа
одговорност!

М. Шиндић
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ПД "Југоисток" Ниш добитник престижног признања "Капетан Миша Анастасијевић"

"Југоисток" најбољи партнер у
Нишавском региону

У

свечаној сали Скупштине града Ниша крајем маја
су уручена признања представницима најуспешнијих предузећа и установа, најбољим привредницима и јавним личностима са подручја које покрива Регионална привредна комора Ниш.
Један од 23-је награђених је и Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" Ниш, које
електричном енергијом снабдева око 600.000 купаца на
територији од Кладова до Прешева, у 41 општини, а признање је, у име компаније, примио њен директор проф
др. Игор Новаковић.
Ово изузетно признање из облати привреде већ 13 година, кроз пројекат "Пут ка врху" успешно промовишући
вредности предузетничког и друштвеног стваралаштва,
додељује Агенција "Медиа Инвент" из Новог Сада, уз сарадњу са привредним коморама Србије, Факултетом техничких наука Нови Сад и Привредном комором Војводине.
Стручни жири којим је председавао проф. др Илија
Ћосић са новосадског Универзитета, одабрао је 17. маја
ове године, 23-је најуспешнијих привредних субјеката и
личности Нишавског региона, а према речима предлагача, "Југоисток" је заслужио признање за свеукупан ангажман и допринос развоју предузетништва у региону. -
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"Југоисток" као истакнута компанија иза које стоји квалитет услуга, знање, стручност и одговорност, као и уигран менаџмент, тим којег предводи њен први човек,
проф. др Игор Новаковић, заслужно се нашао међу овогодишњим добтницима награда, образложење је стручног жирија.
Владо Маркановић, директор "Медиа Инвента" истакао
је отварајући свечаност, да се признање "Капетан Миша
Анастасијевић", великог српског предузетника из 19. века
додељује изабраним реномираним појединцима и компанијама који својим пословањем иду у корак са Европом
и светом.
У име домаћина, Скупштине града Ниша присутнима
се обратио Срђан Алексић, члан Градског већа који је честитавши "Медиа инвенту" на 13-тогодишњој успешној
традицији и свим награђенима, пожелео да у најскорије
време постану бренд на европском и светском тржишту.
Слободан Милосављевић, представник Регионалне
привредне коморе Ниш истакао је да је Комора од самог
почетка дала пуну подршку "Медиа Инвенту" у верификовању правих вредности и додао да је за дуго трајање и
одржање најбитнији иновативни искорак, као једина
шанса за успех.
С. Манчић

Најбољи међу најбољима
Јавне личности и компаније који су по одлуци Стручног жирија добтнице престижног признања
"Капетан Миша Анастасијевић" су:

1. Звездан Гавриловић,
генерални директор “НИШКЕ МЛЕКАРЕ” А.Д
Допринос привредном развоју Нишког региона

13. ЕЛДИ корпорација доо,
директор Милорад Ранчић
За иновативност и заштиту животне средине

2. Вујадин Шћекић,
директор компаније “ЈUGO-IMPEX” д.о.о. Ниш
Најбољи менаџер Нишког региона

14. Телеком Србија - Извршна јединица Ниш
За корпоративну и друштвену одговорност

3. “Philip Morris International”SrbijаФабрика у Нишу
Најуспешнија страна инвестиција у Нишком
региону
4. Др Драган Костић,
директор Слободне зоне Пирот
За унапређење пословне климе у региону и
Србији
5. Драган Ћирић-Бели
власник “D-COMPANY” Бабушница
Најбољи привредник у Нишком региону
6. Клинички центар Ниш,
директор доц. др Зоран Радовановић
За примену нових метода лечења и допринос
развоју здравства
7. Бранислав Јовановић, извршни директор
ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша,
“Лепши Ниш-лепша Србија”
8. “NISSAL”Ниш,
председник компаније Горан Вуковић
За пословност и тржишну позиционираност
9. ПД “Југоисток” доо Ниш,
директор проф. др Игор Новаковић
Најбољи партнер у Нишком региону

15. Драган Миленковић,
председник Kомпаније“МД ГИТ”- Градња,
Инжењеринг, Транспорт
За развој предузетништва и предузетничке
културе Нишког региона
16 LEONI Wiring Systems Southeast doo Prokuplje
За пословну визију
17. ПД “Балкан” доо Ниш,
Милутин Брковић, власник
Нај породични бизнис
18. Проф. др Милорад Митковић, академик,
редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Нишу
За високе домете у развоју медицинске струке и
научне мисли у Србији
19. Томислав Тодоровић, новинар “Политике”,
дописник из Ниша
За ангажовано информисање и лепоту писане
речи
20. “Нишки графит”власник и директор Љуба Марковић
За очување традиције и допринос неговању
српске културе и духовности
21. ”АGROHIM”д.о.о Ниш
За квалитет услуга у региону и Србији

10. Компанија “Ловопромет” Ниш,
директор Милан Пешић
Најбољи менаџмент Нишког региона

22. Монтеги д.о.о. Ниш,
директор Звонимир Митровић Мontobene
Нај бренд Нишког региона

11. Предузеће “Ресор” д.о.о. Гаџин Хан,
Бранислав Михајловић
Најбоље средње предузеће Нишког региона

23. Естетик центар “DR VAIS”,
др Весна Игњатовић-Стојиљковић
Лидер модерне терапије естетске медицине

12. Телекомуникације доо, Блаце,
власник Зоран Његовановић
Најбоље услуге у Нишком региону
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наш интервју

Интервју са Иваном Кликовцем, шефом Службе за унапређење односа са купцима у
Дирекцији за трговину електричном енергијом у ПД "Југоисток" Ниш

Задовољство купца
на првом месту
• Однос са купцима електричне енергије је врло
важан. Тим пре што у постојећој ситуацији, када се
спомене "Југоисток", прво што човек помисли су дуговања, камате, искључења због неплаћеног дуга.
Управо из тог разлога ми настојимо да изградимо нов и
другачији однос са купцима како би многе ствари, које
услед неразумевања доводе купце до заблуде, биле разјашњене. И како би наши купци, без обзира да ли су дужни
или су редовне платише, нама били задовољни.
За "Југоисток" су сви купци. То је лепа, али и веома тешка чињеница, јер у купце спадају све категорије -правна
лица, правни субјекти, физичка лица, односно домаћинства, а имамо и друге категорије купаца које су нама јако
битне јер су у непосредној економској вези са првом и
другом. Зато су нам сви важни и настојимо да сваком од
њих приступимо на прави начин.

• Да кренемо од најосетљивије категорије, од грађана. Ту вам је, рекла бих, потребна највећа енергија
јер је код неких од њих, због огромних дуговања, направљен гард према "Југоситоку".
Први корак је непрекидно појашњавање свега нејасног
грађанима јер они, врло често, због неинформисаности
имају погрешну слику. Зато се трудимо да што више будемо присутни у медијима - свако од нас из свог делокруга рада. Можда се то у ранијем периоду није чинило у довољној мери, па су тако настале многе недоумице и неразумевања. Управо то, у изградњи бољих односа са купцима ми желимо да исправимо.
Грађане пре свега занимају питања дуговања и како их
решити на најбезболнији начин и питања рекламација.
Пракса казује да има случајева да грађани лако решиве
проблеме нису успели да превазиђу само зато што нису
покуцали на права врата. Зато, поред медијске кампање
коју водимо и која је јако важна, ми се трудимо и да врло
коректно наступамо у контакту са купцима у нашим
просторијама. Другим речима, грађанину, односно купцу
електричне енергије, дајемо могућност да почев од шалтерског радника, са којим најпре комуницира, па све до
руководиоца одређеног сектора ако је потребно, добије
све информације и на крају проблем који има реши.

• А шта се догађа када се проблеми, ипак, јаве. Ви
генерелно политиком куће, негујете добре односе. Они,
међутим, често зависе од појединца какав је шалтерски радник, рецимо.
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Наравно да могу да се јаве, такве ситуације нису искључене и догађају се. Уколико грађанин није задовољан добијеном информацијом на шалтеру он може да захтева да
иде даље, до непосредног руководиоца, који ће покушати
да проблем реши на одговарајући начин Ми се у сваком
случају трудимо да грађани, када имају проблем, посебно
крупнији, не заврше на шалтерима и никако не смеју да
оду незадовољни.

• У причу смо кренули од категорије физичких лица која се, незванично, дели на неколико поткатегорија. Па тако имамо редовне платише, затим оне који тешко измирују своја дуговања и на крају оне који уопште
не могу да плате, али има и оних који могу а не желе да
плаћају. Према сваком од њих, сасвим је логично, треба имати другачији приступ.
У праву сте. То је незванична подела коју живот намеће, али се ми у "Југоистоку" свакодневно с њом суочавамо. Ја лично већ неклолико година радим управо на тој
проблематици. Говорили смо о гарду према "Југоистоку",
али треба имати у виду и чињеницу да је "Југоисток"
друштвено одговорна фирма, и текако свесна ситуације у
којој се велики број грађана налази. Зато је задатак наше
фирме да пронађе могућности како да они своја дуговања измире. Има грађана који то објективно заиста не
могу.
На нивоу ЕПС-а недавно је донета уредба о енергетски
заштићеном купцу, потом је уследила инцијатива "Југоистока" за посебан третман купаца електричне енергије са
југа Србије. И то су наши покушаји да помогнемо онима
који не могу да измире дуговања. Треба, међутим, бити
обострано поштен и признати да има и оних који не желе
да плате, а могу, и имају неке своје неразумљиве разлоге
за то. А наш је задатак да и са њима остваримо добар контакт и да им објаснимо да то што чине није у реду и да ће
дуг у крајњем морати да се плати. Зато је увек боље да се
то догоди у фер и коректним односима. Додуше, таквих
је мали број, али довољан да за нас представља велики
напор и трошење енергије и на неки начин баца
сенку на све редовне платише, којих је много, а о
њима мало говоримо.

•

Шта радите са таквим купцима?

Све што нам расположиви прописи дозвољавају,
како бисмо могли да наплатимо дуг. Јер, признаћете, неморално је наплаћивати од оних који немају а толерисати
оне који имају, а не желе да плате.
Ја овде имам моралну обавезу да поново споменем ону
трећу категорију о којој најмање говоримо, а којој "Југоисток" практично дугује највећу захвалност - редовни купци. То су људи вредни сваког поштовања - јер имају
свест да измире своја дуговања, али такође имају и развијену свест о важности стабилности електроенергетског система. Сваком својом уплатом, они заправо доприносе одржавању његове стабилности. Јер најскупља је, а
уједно и најјефтинија она електрична енергија које нема.
Електрична енергија, то изгледа неки наши грађани не
схватају, је економска категорија. Онима, који редовно
плаћају, то је савршено јасно што не значи да и они то чине с лакоћом. Времена су тешка за већину грађана, али зато оне који и поред тога поштују правила треба уважавати и ми ћемо то интензивније чинити у наставку.

• Правна лица су следећа категорија купаца електричне енергије. Односи с њима, опет су другачији но
са физичким лицима. Потребан је другачији приступ
и међусобно разумевање.
Генерално гледано и ова категорија - правна лица и
предузетници - су наше редовне платише. Само што су ту
односи мало другачији и најчешће дуговања разрешавамо на различите начине. Разуме се да и међу њима има
оних који не могу да плате. Напросто треба имати разумевање за њих јер се општи привредни амбијент у којем
се земља налази, нужно рефлектује и на њихово пословање.
ПД "Југоисток" у последње време примењује низ мера
које ће омогућити привредним субјектима да лакше послују, а да истовремено пронађу начин како да најлакше
измире дуговања. Ми следимо правила развијених земаља, али смо свесни и чињенице да је наша земља у специфичној ситуацији. Она болује од ланца неликвидности, по принципу - "ја бих теби платио, али мој дужник
није мени, па ни ја не могу теби". Зато смо ми у пракси почели да примењујемо читав низ правних инструмената
облигационог права за затварање дугова кроз компензације, кроз пролонгирање исплата издавањем одговарајућих средстава обезбеђења (пре свега меничних уз
примену јемства) и све остало што је својствено пословању привредних субјеката не би ли им понудили лакши
и једноставнији, за њих повољнији начин да затворе своје
дугове. Тиме посредно утичемо и на повећање наплате у
овој категорији, чиме непосредно делујемо и на прву категорију купаца. Како? Па они су тамо запослени, примају плату, а када је приме и они ће моћи да измире свој
дуг.
Постоје и додатне, отежавајуће околности. Бројни привредни субјекти су данас у веома тешкој ситуацији - налазе се у процесу реструктурирања, приватизацији, ре-
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организацији или стечају. У оваквим случајевима ПД
"Југоисток" даје свој допринос. Најсвежији пример је "Гумопластика" из Бујановца где смо гласали за план реорганизације да би то предузеће наставило да ради. Јер, ако
настави да ради, запошљаваће људе, производиће и трошиће енергију. Значи, и ми смо на добитку, јер подижемо
степен наплате.
У Нишу је, можда, најтипичнији пример "Јастребац",
који је сличне проблеме имао пре пар година. То предузеће је тада добило подршку "Југоистока" да настави да
ради, и данас успешно послује. Запослени примају плату,
могу да измирују дуговања и задовољнији су.

• Мислим да је ова наша прича и те како важна у
сусрету 2015. године када ће на тржишту бити и других
продаваца електричне енергије. Овај период "Југоисток" мора да искористи да своје купце сачува, што
значи да је ваш задатак важан, али не и лак.
Управо тако. Нас чека отварање тржишта, 2015. године
купци ће бирати од кога ће куповати електричну енергију. То може бити "Југоисток", али и неко други или
трећи ако буде бољи од нас. Управо то је наш приопритетни задатак. Не само да задржимо и учврстимо, већ и
унапредимо наше позиције на тржишту. Да створимо
још боље односе са купцима свих категорија, јер су сви
једнако важни. Велики системи - јер пуно троше. Физичка
лица - зато што их је највећи број који редовно измирују
дуговања па је то нама значајан приход. У интересу нам
је да, отварајући се према тржишту, са купцима изградимо такве односе који ће нам омогућити да имамо водећу
улогу. Али водећу улогу са задовољним купцима, јер једино тако може да са опстане и траје.

• Мислите ли да ћете за тако кратко време, успети
да свест појединих грађана промените, како вас не би
доживљавали као баук, и "Југоисток" представите као
фирму која успешно послује и према којој се они односе као према институцији у којој треба да задовоље неки свој интерес?
"Југоисток" никада није био баук, барем не за већину
грађана. Зато сматрам да ћемо на том путу успети. Из
простог разлога што нас и прилике, у највећем броју случајева, терају да се тако понашамо. Искрено се надамо да
ће се и економске прилике барем мало поправити и да ће
нашим купцима тада бити лакше да схвате да је електрична енергија економска категорија и да мора да се плати, као и све остало што се плаћа. Сигуран сам да највећи
број грађана и сада зна да је живот, без електричне енергије, данас незамислив. Напросто, ништа не би функционисало да енергије нема. У преводу, она је потреба, а не
луксуз. Ми често правимо поређења са неким другим потребама грађана. Са мобилним телефоном, рецимо, који
грађани најуредније плаћају и за који ја не желим да кажем да није потребан. Покушајмо, ипак, да замислимо
дан без мобилног телефона и дан без електричне енергије. Шта је лакше поднети и преживети?
М. Видојковић
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Седница Савета за смањење губитака ПД "Југоисток"

Мајски губици драстично смањени

Анализа првих пет месеци ове године показала велико смањење губитака у односу на прошлу годину у истом периоду

Ефекат досадашњег смањења губитака или енергетски еквавилент износи 43.300 MWh, што по
садашњим просечним продајним ценама вреди око 2,3 милиона евра, истакнуто је на последњем
састанку Савета за смањење губитака "Југоистока". За разлику од прошле године, ни у једном
од протеклих пет месеци није плаћен ПДВ на прекорачење губитака у односу на план, што је
уштеда од 24 милиона динара.
Наставак тенденције смањивања губитака приоритетан је задатак и у наредном периоду,
подвукао је председник Савета Мирољуб Јовановић и додао да треба радити на реализацији
мера предвиђених Акционим планом, а паралелно са тим треба водити рачуна о периоду и
квалитету очитавања мерних уређаја.

О

стварени губици на нивоу "Југоистока" у мају ове
године су мањи за 2,81 проценат у односу на исти месец прошле године, док су у кумулативу губици за првих пет месеци ове године мањи за 2,72 посто
у односу на исти период прошле године, речено је на последњем састанку Савета за смањење губитака Привредног друштва "Југоисток" Ниш. Председник Савета за
смањење губитака и руководилац Центра за смањење губитака Мирољуб Јовановић је тим поводом подвукао да
је код свих огранака дошло до смањења губитака у односу на исти месец прошле године, осим огранака "Ниш" и
"Пирот", али је и ово повећање релативно мало ако се узме у обзир да је мање од један посто, па се генерално мо-
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же рећи да је тенденција смањивањања губитака у свим
огранцима на добром путу. Посебно добар резултат, како
је Јовановић истакао, у мају исказао је огранак "Лесковац" са осам посто мањим губицима у односу на исти месец прошле године.
Ефекат смањења губитака или енергетски еквавилент
износи 43.300 MWh, што по садашњим просечним продајним ценама вреди око 2,3 милиона евра, рекао је
Јовановић. -Такође, за разлику од прошле године, ни у
једном од протеклих пет месеци није плаћен ПДВ на прекорачење губитака у односу на план, навео је он.

Наставак тенденције смањивања губитака приоритетан је задатак и у наредном периоду, напоменуо је Јовановић и додао да треба радити на
реализацији мера предвиђених Акционим планом, а паралелно са тим треба водити рачуна о периоду и квалитету очитавања мерних уређаја.
Јовановић је овом приликом нагласио да један добар
месец кад су у питању губици не може да буде релевантан
показатељ да су се заиста смањили губици и да је потребно да прође бар шест месеци константног праћења тренда раста или пада губитака да би се утврдило право стање.
Међутим, резултати за пет месеци на нивоу "Југоистока"
од 20,19 процената су, према Јовановићевим речима, заиста изванредни јер су за исти период 2012. износили
22,91%. Због изузетно добрих резултата у претходном периоду Јовановић је Колегијуму директора привредног
друштва предложио награђивање запослених из огранака који су имали најбоље резултате (ЕД Пирот, ЕД Електротимок, ЕД Лесковац и ЕД Прокупље).
У смањењу губитака најбољи резултат је остварио огранак "Пирот", док у другу групу по остварењу смањења губитака Јовановић је сврстао "Електротимок", "Лесковац"
и "Прокупље". У трећу групу нашли су се огранак "Ниш"
и "Врање", који нису остварили предвиђени проценат смањења губитака из плана. Сви чланови Савета су се овом
приликом сагласили да у наредних седам месеци немају
много простора за смањивање губитака и да је неопходно
предузети све мере како би се остварио годишњи план од
18,24 посто губитака на нивоу "Југоистока".
Зато је закључено да што пре треба реализовати раније
усвојене закључке који се односе на начин очитавања (по
трафореону), набавку бројила и делова за бројила, набавку контролно-мерних уређаја за уградњу по трафостаницама, повећање броја запослених (монтера) који ће се
првенствено бавити смањивањем губитака, реализација
пројекта за измештање 36000 места мерења у ЕД Врање.
Јовановић је, такође, подвукао да је неопходно контролисати мерне групе два пута годишње, јер ту се највише губи енергија. То је највећи проблем у Нишу, али и у Врању,
речено је на састанку Савета.

Поред послова који су садржани у досадашњој организацији Центра и служби за смањивање губитака, предложеном организацијом дирекције, сектора и служби за
смањивање губитака планирају се нови послови, као и
обједињавање послова које обављају неке службе из садашње организације, а односе се на мерно место: очитавање мерних уређаја, контрола очитаности, достављање
очитаних стања снабдевачима, обустава испоруке електричне енергије и искључење, фактурисање мрежарине,
пријем и решавање рекламација и интервенција купаца,
прикључење купаца, сервис и баждарење мерних уређаја,
замена мерних уређаја, обрачун количина набављене, испоручене и изгубљене енергије, обрачун губитака, анализа потрошње и губитака по трафостаницама, предлагање
мера проистеклих на основу извршених анализа, идентификација потенцијалних узрочника губитака, пријем,
реализација и контрола налога снабдевача, одржавање
мерног места.
Листа послова, како је речено на састанку Савета, није
коначна и зависна је од степена реализације предложених промена, као и других фактора који су од утицаја на
организацију послова и радних задатака из оквира привредног друштва.
Иницијални предлог организације је направљен са циљем да се иде у сусрет догађајима, посебно у светлу нове
организације ЈП ЕПС, односно формирања ПД за јавно
снабдевње и раздвајања делатности у складу са Законом о
енергетици, рекао је Јовановић.
Чланови Савета за смањивање губитака су констатовали да до сада нису испуњени кључни услови који су битни за остварење Акционог плана за смањивање губитака.
-Постоји информација да је набавка бројила и упошљавање радне снаге од стране ЈП ЕПС формално дозвољено,
али да се из неког разлога чека на реализацију, рекао је
Јовановић. Зато ће се затражити званична информација
(дописом) од Дирекције за планирање и инвестиције о
судбини набавке бројила за потребе привредног друштва,
а одобрене од стране ЈП ЕПС, а од ЦИТ-а ће се тражити
информација (дописом) о судбини захтева за реализацију апликативног софтвера за мерна места.
Оливера Манић

НАГРАДЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
На састанку Савета за смањење губитака , представник огранка "Ниш" Владан Миладиновић је затражио
награђивање оних монтера који постижу резултате у откривању неовлашћене потрошње. Чланови Савета су
се сложили да је потребно изнаћи одговарајући модалитет таквог награђивања, а једна од опција би била у
висини износа откривене неовлашћене потрошње.
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Едукацијом свих запослених до безбедних услова за рад

БЕЗ ПОВРЕДА НА РАДУ
Почетком јуна ове године, у организацији
ЕПС-а, у ПД "Југоисток" Ниш почела
је едукација свих запослених, од
пословодства до свих директора, шефова
радних јединица и крајњих извршилаца
у циљу обезбеђења безбедних услова
за рад, уз потпуно смањење, односно
елиминисање повреда на раду.

Н

енад Владић, менаџер за безбедност и здравље у
ЕПС-у, рекао је на презентацији за лидере и менаџере у развоју културе БЗР, да је прошле године у целом систему Електропривреде Србије била 621 повреда на раду, од тога 110 су квалификоване као тешке
повреде, пет их је са смртним исходом, а остатак су лаке
повреде, што су алармантни подаци и јасан сигнал за
увођење промена у области безбедности и здравља на раду. Потребно је, пре свега, истиче Владић, променити
свест код запослених, од шефова, лидера и менаџера, до
крајњих извршилаца да се у потпуности морају испоштовати сва правила, постулати и модели поступања у обављању одређеног посла, јер није довољно само донети и
успоставилти правила, већ се она у целости морају испоштовати. Јер, додаје Владић, највише страдају управо они
који са вишегодишњим искуством сматрају да њима
ништа не може да се деси, јер већ толико пута су обављали одређени посао на исти начин, не поштујући до краја
сва правила, па кад до повреде дође, тек тада се говори о
томе и траже узроци повређивања. Најчешћи фактор за
повреде на раду је управо људски фактор, чак у 90 одсто
случајева сам човек је крив за настали проблем, а тек онда, у незнатном проценту су околности, машина, услови
рада и сл. "кривци" за повређивање.
У сваком колективу се мора постављати питање колико
се пажње посвећује безбедности и здрављу на раду, јер
можете, по резултатима и профиту бити изузетно успешна компанија, али ако вам је фактор повређивања висок,
или чак дође и до смрти радника, не можете високо да се
котирате и временом ћете од успешне постати мала и
безначајна компанија којој се не пише ништа добро, наводи менаџер Владић.
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Он додаје да су разлози за подизање безбедности и здравља на раду у једној компанији многобројни, од моралних, хуманих, природних до правних и финансијских.
Сви запослени, а посебно менаџмент компаније, има моралну и хуману обавезу да спречи непотребне патње и
губитак живота, јер сви људи, породица запосленог, очекују да им се члан породице врати жив и здрав с посла.
Правни аспект је такође веома битан, спречићемо кривично гоњење и одшетне захтеве. У случају повреде на
раду јавља се и финансијски моменат и питање колико
новца поједина компанија издваја за санирање последица повреда на раду, па је у ту сврху потребно избећи трошкове повреда и професионалних обољења.
Немогуће је бити успешан, а имати повреде на раду, односно лошу безбедност и здравље на раду, истиче Владић.
Култура безбедности и здравља на раду је веома битна.
Сви воле и пожељно је имати високо техничко-технолошке мере, иновационе технологије, али тек када се нешто
деси, нека повреда на раду, сви се тргну, једно време се
води рачуна о безбедности, па се касније сви враћају на
старо, што никако није добро, упозорава Владић. Промене
на боље које је потребно спровести изискују напор и време. Потребно је, пре свега, променити однос људи прво
према себи и свом послу, па према својим колегама, што
у суштини није немогуће, али је тешко и изискује пуно
упорности, жеље и времена. За почетак је потребно да то
желимо и да смо стрпљиви, поручује Владић и додаје да
за годину дана не могу да се виде резултати, јер у овој области нема инстант решења, али за пар година и те како
ће се осетити резултати уложеног труда. Фокус сваке фирме треба да буде фокус на "нула повреде", јер све
повреде на раду се могу предвидети и спречити,
сматра Владић. Такође, подвлачи он, одговор-

ност за безбедност и здравље на раду је одговорност свих нас, а не само служби које се баве том
области, јер је безбедност на раду саставни део
сваког процеса у послу. Потребно је да сви актери једног
процеса буду максимално укључени у поштовање прописа, да се праве анализе на свим нивоима управљања, да се
обострано деле информације - од радника на терену ка
руководиоцима и од шефова до сваког запосленог, да постоји лична укљученост и ангажованост од стране свих
руководилаца и да се анализирају инциденти избегнути
за длаку, како би се дошло до потпуног елиминасања би-

ло каквих повреда на раду, закључује менаџер Ненад Вадић.
Обука из области безбедности и здравља на раду обавиће се у свим организационим деловима ПД "Југоисток"
Ниш, у свим огранцима, од руководства, до сваког запосленог. А о резултатима овог опсежног и надасве корисног едуковања, уз жељу да се повреде на раду потпуно
елиминишу, писаћемо у једном од наредних бројева листа "Југоисток".
С. Манчић

Људски живот на првом месту

Знатно смањен број повреда
Председник Одбора за безбедност
и здравље на раду Предраг
Стојиљковић, на конференцији
за новинаре одржаној 20. јуна ове
године, констатовао је да су мере
за спречавање повреда запослених
дале очекиване резултате.

П

римарни циљ Одбора је елиминисање ризика у
спровођењу радних задатака, што нужно доводи
и до смањења повреда. Стојиљковић је навео да
је, на основу пресека из 2012. године, у Огранку ЕД Ниш,
било свега шест повреда на раду, од којих су се четири догодиле ван радног времена.
Имајући у виду да је 2010. године забележено петнаест
повреда на раду, 2011. је тај број пао на десет, евидентно је
да је број повреда запослених смањен за сто процената.
Одговорно лице за безбедност у ЕД Ниш, Лазар Миладиновић сматра да је од круцијалног значаја за повећање
безбедности на раду, ништа друго до подизањае свести
запослених о могућим и објективним ризицима које прате њихов посао.
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Миладиновић наглашава да је подизање свести запослених један континуиран процес који обухвата симбиозу едукације, обуке, затим и реобуке на сваких пет година, као и константну контролу рада на терену. Тешко је у
потпуности елиминисати ризике од повреда које, у овом
случају, могу директно утицати на човечији живот. Међутим, придржавањем поментутог процеса, они се могу
свести на најмању могућу меру.
„Задовољни смо постигнутим резултатима и очекујемо
реалну нулу“ – рекао је Миладиновић и додао да се оваквим ангажовањем не само смањује опасност од
ризика, већ се побољшавају услови рада што доприноси мотивацији запослених.
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Одбор често учествује у заједничким пројектима са Министарством за нуку и заштиту животне средине, на тему свих видова заштите. Само
су у току прошле године организоване 143 обуке, у сарадњи са Интститутом 1. Мај.
Председник Одбора Предраг Стојиљковић не крије задовољство због постигнутих резултата, али додаје да треба узети у обзир и такозване негативне појаве. Наиме,
Стојиљковић истиче да послодавац не може директно да
утиче на подизање свести запослених, већ је ту да упути
на ризике. Поменуте негативне појаве представља сам
радник, уколико одбије да ради по процедури за коришћење техничких средстава и опреме, навео је Стојиљковић.
Одбор за безбедност и здравље најављује сарадњу са
Полицијском управом у Нишу у циљу обуке радника ЕД
Југоисток, у виду импровизоване ситуације и начинима
управљања у ванредним ситуацијама уз отклањање постојећих ризика.

Председник и чланови Одбора за безбедност
и здравље на раду
Од велике је важности и то да је Одбор у потпуноси одговоран према животној средини и да исту својим активнстима ни на који начин не угрожава.
Ј.К.

Обука за безбедан рад у електроенергетским разводним постројењима

ПОВЕЋАТИ СВЕСТ О
БЕЗБЕДНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Повреде на раду су старе колико и
људско друштво. Људи се повређују
на сваком месту где испољававју
своју активност. Повреде на
раду заузимају високо место код
повреда уопште и зависе од врсте
делатности или занимања. Са
развојем технике и технологије
број повреда није у опадању, већ
напротив, са аутоматизацијом
и компјутеризацијом производног
процеса нису се отклонили штетни
утицаји радне средине на човека,
већ је нарушавање човековог
интегритета добило нове облике.
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О

ва област је регулисана добрим законима и подзаконским актима, али без њихове примене и издвајања довољно финансијских средстава које послодавац треба да уложи у опрему и обуку запослених не бисмо могли да остваримо добре резултате.
Наша делатност - дистрибуција електричне енергије високо је ризична и подразумева сталне обуке и провере знања запослених. Служба за безбедност, заштиту и ИМС и
Сектор управљања у ЕД Ниш покренули су иницијативу
за спровођење обуке и превентивних мера у складу са прописаним процедурама ИМС-а, тим пре што је "Југоисток"
недавно преузео трафостанице 110/x kV од ЈП ЕМС. О свему томе разговарали смо са Предрагом Стојиљковићем,
шефом Службе за безбедност, заштиту и ИМС у ЕД Ниш.
Овакво оспопсобљавање запослених за правилно и безбедно извођење манипулација у ТС 110/x kV неопходно је
у циљу, пре свега, заштите живота и здравља запослених у ПД "Југоисток" као и спровођења прописаних процедура рада и превентивних мера, а све

Забрињавајући подаци
Према подацима Европске статистичке агенције,
сваког дана у свету умре 6300 радника од последица повреда на раду или у вези са радом, а годишње има 2,3 милиона смртних случајева. Сваке
године 5500 запослених изгуби живот због повреда на раду, док 159000 подлегне последицама професионалних обољења.
У Србији сваке године око 40 особа погине на радном месту, око 1000 претрпи тешке повреде а око
20000 задобије лакше повреде. То представља
разлог за велику бригу, иако се по светским стандардима рачуна да на 100000 запослених умру два
запослена. Стога се истиче да у пословање свих
компанија и у све нивое друштва треба да буде
уграђена свест о значају примене превентивних
мера за безбеднопст и здравље на раду.

у циљу смањења ризика који се могу јавити у току извршења радних задатака. Наведену обуку,
као најповољнији, реализовао је Институт за квалитет радне и животне средине "1. мај" Ниш. Обука је реализована кроз теоријски и практични део где се вршила
и практична едукација а и провера стеченог знања. Запослени су се упознали са уско стручним темама које су везане за безбедан рад и правилно извођење манипулација
у ТС на свим нивоима, а посебно на нивоу 110 kV. Теоријски део обуке је праћен и одговарајућим презентацијама
на видео биму а у циљу давања што прецизнијих података и приближавању конкретним ситуацијама, па је предавање и било прожето са много питања која су се односила за практичан рад на терену. Често се догађа да теорија каже једно а на терену је друга ситуација, наводи
Стојиљковић.
Врло су комплексна питања која су се обрађивала на
обуци, а тичу се свих елемената електроенергетских постројења нпр. високонапонски осигурачи, мерни струјни
трансформатори, напонски мерни трансформатори, високо напонски блок, нисконапонски блок, уземљивачка
инсталација и много подједнако битних елемената. Врло
значајно место у обуци заузеле су мере сигурости при раду на електроенергетским постројењима, дејство струје
на човечији организам и фактори који утичу на тежину
струјног удара. Ту се говорило о изворима опасности, о
заштити од опасног додира, заштити од повратног напона и електричног лука. Било је говора и о могућим ризицима, о превентиви - да би сачувала безбедност запослених, која је на првом месту. Подједнако значајан сегмент
обуке односио се на обавезну заштитну електроизолациону опрему - заштитне простирке, заштитна обућа, рукавице за рад под напоном, манипулативне мотке за
уземљење. Морамо знати и поступак за ослобађање настрадалог од дејства електричне енергије, како пружити
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прву помоћ таквом запосленом, како дати вештачко дисање и како обавити масажу срца. Обуком запослени не
само да су обновили знање које су већ стекли досадашњим радом, већ су чули и доста новина које се односе на
манипулацију у ТС 110/kV.
Програм едукације или образовања уклопничара и диспечера за безбедан рад од опасног дејства електричне
енергије у објектима намењеним за рад, радним постројењима и радном окружењу подразумева обавезу постојања такозваних једнополних шема које одговарају стварном стању које морају да буду доступне и лако читљиве.
Практично оспособљавање запослених је извршено на
ТС "Ниш 8" где су се запослени прво упознали од стране
инструктора, а затим самостално увежбавали извођење
манипулације, са којима ће се свакодневно сусретати
приликом обављања редовних радних активности.
Обуку су завршили први полазници изабрани према
приоритету и у односу на радна места и организационе
целине којима припадају. Због финансија ће се обука касније спровести и за електромонтере. Значај извођења
овакве и сличних обука је непроцењива по животе и
здравље људи као апсолутног приоритета у нашем послу,
те ће се и у будућности наставити са оваквом праксом.
Смањење броја повреда на раду, нарочито смртних и
тешких је примарни циљ Службе за безбедност, заштиту
и ИМС, и сигурно је да ће служба својим деловањем подићи на још виши ниво свест о значају безбедности и
здравља на раду код свих запослених чему је и пословодство "Југоистока" опредељено, наглашава Стојиљковић.
М. Шиндић
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ПД Југоисток међу најбољима у граду у давању крви

Хуманост запослених у
пд "југоисток"
У акцији јуна 85-оро запослених се пријавило, 73-оје дало драгоцену течност

П

оводом светског дана добровољних давалаца крви ПД "Југоисток" је добио плакету као друштвено одговорна фирма у којој постоји највећи број
давалаца крви у односу на број запослених. Плакету додељују Црвени крст Србије и Служба трансфузије крви
Србије.
Посебно желимо да се јавно захвалимо запосленима у
"Југоистоку" због континуираног учешћа у овој акцији,
због свести коју показују у акцији која је симбол највеће
хуманости и што међу њима има и оних који су у врху појединаца у граду, који су крв дали и више од 100 пута - рекла је Мирјана Гоцић, представник Градске организације
Црвеног крста у Нишу овом приликом.
Њене речи потврђују и чињенице. У последњој акцији
давања крви, која је организована у "Југостоку", пријавило се 85-оро запослених, а 73-оје је крв дало. Остали нису,
из здравствених разлога.
У "Југоистоку" већ годинама делује Савез удружења добровољних давалаца крви, који броји 320 чланова. Део је
државног удружења и убраја се у најактивнија у друштву
са Удружењима НИС-а, Нафтагаса, Телекома, Заставе и
Фијата из Крагујевца, Полицијске управе у Врању и других великих компанија у Србији.
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Добровољно давалаштво крви је најхуманији гест појединца, којим он дарује драгоцену течност да би спасио
нечији живот, а да га нико на то не тера нити од њега тражи. Мали број људи зна да - дати крв, значи спасити нечији живот, а истовремено значи и очувати лично здравље. То нам је рекао један од вишеструких давалаца крви
у "Југоистоку", Драгослав Јовановић. Он је 66 пута дао крви и то ће, како каже, чинити док је жив и здрав.
Кад дам крв, осећам се као да ћу да полетим. Главни мотив, када сам први пут дао крв у војсци, био ми је да спасим нечији живот. Када сам схватио да тако чувам и своје
здравље, никада више нисам одустао ни од једне акције.
Одазивам се увек и на позив Трансфузије крви, када им је
ова драгоцена течност хитно потребна.
Драгослав Јовановић, као појединац, добитник је плакете, златног и сребрног знака. ПД "Југоисток", у којем раде ови хумани људи спремни да помогну другоме, добитник је такође више признања за хуманост. Ове године
посебног, јер је најбоље у граду.
М. Видојковић

ЗДРАВ РАДНИК - УСПЕШНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПД "Југоисток" Ниш шаље ове године 203 радника на рехабилитацију и 102 на одмор у циљу превенције радне инвалидности и рехабилитације
запослених.
У циљу унапређења заштите здравља и радне способности, Синдикална организација ПД "Југоисток" побринула се и ове године да једном броју радника омогући да
оду у одмаралишта или на море.
Група од 203 запослена радника имаће прилику да ове
године оде у одмаралишта, односно рехабилитационе центре, у Нишкој бањи, Соко бањи, Сијаринској, Бујановачкој, Луковској, Зворничкој, Врањској, Рибарској, Гамзиградској бањи, као и на Златибору. То је омогућено кроз
уговор са "Епстурсом" Београд, који пружа услуге за коришћење опоравка.
Критеријуми по којима се бирају они који ће ићи на рехабилитацију утврђени су по огранцима и Дирекцијама
привредних друштава уз сагласност директора огранака
и директора ПД "Југоисток", а сразмерно броју запослених. Тако ће ове године највећи број запослених , који ће
користити ову привилегију бити из огранка "Електротимок" Зајечар, 54, ЕД Ниш 45, ЕД Лесковац 41, по 17 из
огранака ЕД Пирот и ЕД Прокупље и шест из Дирекције
ПД.
У укупној цени аранжмана, запослени учествују са
20%, а новац уплаћују на рачун синдикалне организације
огранка.
Укупно 102 запослена радника отићи ће ове године на
рекреативни одмор у циљу превенције радне инвалидности. "Електротимок" Зајечар и овде предњачи са 14 запослених радника, огранак ЕД Ниш шаље 11, десет одлази из огранка ЕД Лесковац, по четири из Пирота и Прокупља и два из дирекције ПД.
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На примеру се може показати колико је оваква прилика, која се ангажовањем Синдикалне организације, пружа радницима повољна. Рецимо, цена полупансиона у
хотелу "Парк" у Будви је 24 евра, у вилама 18 евра, наравно, у динарској противвредности. За чланове породице
цена је иста, с тим што деца до две године користе гратис
услугу без лежаја и хране, а деца од две до десет година
имају попуст од 30% ако користе посебан лежај и попуст
од 50%, ако користе заједнички лежај.
У хотелу "Парк" у Будви је резервисано 50 лежајева, а у
вилама овог хотела 30. Запослени који желе да са собом
поведу чланове породице сами обезбеђују превоз и они
ће бити смештени у вилама хотела "Парк". .
Запослени могу да одаберу и Грчку где је цена полупансиона са превозом и осигурањем по особи 210 еура у динарској противвредности.
Ово је само један од начина да Синдикат изађе у сусрет
запосленима у "Југоистоку". А брига о здрављу радника
свакако је приоритет, јер само здрав радник може максимално да допринесе у послу којим се бави. Истовремено,
превентивним деловањем смањује се број коришћених
боловања, што опет иде на руку бољем пословању - каже
Бобан Стојковић, председник Синдиката ПД "Југоисток"
Ниш.
М. Видојковић
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СИНДИКАТ
Брига о здрављу радника - приоритет Синдиката ПД "Југоисток" Ниш
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У Кладову одржани 40. спортски сусрети
Електродистрибуција у ЕПС-у

ПД "ЈУГОИСТОК" НАЈБОЉИ

На 40.-тим спортским сусретима Електродистрибуција
Србије, одржаним од 12. до 16. јуна у Кладову, ПД ЕД
"Југоисток" Ниш заузео је прво место.
Сусрети су традиционално окупили велики број учесника из различитих крајева Србије који су се такмичили
у дванаест спортских дисциплина. Интересовање многобрјне публике изазвале су скоро све диспциплине,а понајвише једна од најатрактивнијих - пењање на стуб, па
натезање конопа и у ревијалном делу свакако спремање
рибље чорбе У правој такмичарској атмосфери превладао је дух фер-плеја и заједништва, али и правог спортског надметања у жељи да се постигну што бољи резултати.
Сусрете је отворио директор новоформираног ПД
"ЕПС Снабдевање" Дејан Васић који је искористио прилику да учесницима пружи више информација око функционисања и почетка рада новог привредног друштва.
Учесници 40 - тих спортских игара Електродистрибуцијa Србије искористили су прилику и за бројне сусрете, разговоре, контaкте и успостављање ближе сарадње између
синдикалних организација. И, наравно, договорили се да
их наредне године, на 41. сусретима буде у што већем
броју.
М. Видојковић
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Надметање у Југоистоку
Спортским сусретима Електродистрибуција у ЕПС-у,
маја месеца претходили су 7. сусрети запослених у
ПД ЕД Југоисток.
Бобан Стојковић, председник Синдикалне
организације "Југоистока", oбративши се
учесницима сурета, посебно је истакао да су то
прилике у којима запослени могу да се друже,
остварују боље контакте и да победника заправо и
нема јер су сви на неки начин победници. Спортски
сусрети су, казао је Стојковић, заправо начин да се
што већи број људи анимира за бављење спортом
јер спорт доноси здравље, а здрав радник је
богатство за свако предузеће.
Физичка спремност учесника је веома важан
елемент оспособљавања свих упошљених, истакао
је приликом отварања Животије Јовановић,
заменик генералног директора ЕПС-а. Он је
окупљене информисао о актуелним питањима и
текућој проблематици у ЕПС-у, као и о активностима
које се предузимају у процесу реорганизације.
Ниш је и на овом такмичењу заузео прво место,
следе огранци Зајечар, Лесковац, Прокупље, Пирот
и Врање.
Осми по реду сусрети одржаће се наредне године у
исто време.

ед лесковац

Иста локација, нова зграда и
опрема за једну од најстаријих
„тридесетпетица“

Три фазе у изградњи нове ТС 35/10 kV “Лебане 1”

Т

у напајању електричном енергијом на целом подручју
„Електродистрибуције Лесковац“.

Како су, од почетка рада ове трафостанице, број купаца
и утрошак електричне енергије стално расли, у оквиру
постојећег објекта рађене су измене како би се удовољило
новим потребама. Упркос томе, ова трафостаница је остала технички и технолошки превазиђена, са дотрајалом
расклопном опремом и електромеханичком релејном заштитом. Кварови на расклопној опреми и неселективно
реаговање релејне заштите, били су најчешћи узроци испада из погона ове трафостанице и мреже која се преко
ње напаја. Нарочито је карактеристичан 10 kV извод „Шумане“, укупне дужине 65 км, који напаја сеоска домаћинства и војну базу у Липовици на административној линији са Косовом. Овај извод је имао највећи број прекида

Планом за 2011. годину, покренута је јавна набавка, а
током 2012. године постављен је нови грађевински део
трафостанице. До завршетка целокупног пројекта, комплетан конзум ТС 35/10 kV „Лебане 1“ пребачен је на провизорно постројење, смештено у кругу трафостанице.
Средином марта ове године, након спроведеног поступка
јавне набавке, закључен је уговор о испоруци електроопреме за нову трафостаницу. У моменту писања овог текста, увелико се уграђује електроопрема у трафостаницу.

рафостаница 35/10 kV „Лебане 1“, заједно са ТС
35/10 kV „Југ“ спада у најстарије електроенергетске
објекте тог типа на конзумном подручју „Електродистрибуције Лесковац“. Стављена је у функцију 1952. године, са једним трансформатором 35/10 kV, снаге 4 МVA.
Од тада до данас, представља ослонац у дистрибуцији
електричне енергије на територији Општине Лебане. Из
ове трафостанице, напаја се ужи и шири центар ове
општине, као и индустријска зона у Лебану и јужни део
општине. Укупан број купаца свих категорија, који се
снабдевају електричном енергијом преко ове трафостанице износи 2900 са тенденцијом даљег раста.

БРОЈ 43

Грађевински део трафостанице није био у нимало бољем стању, постојала су озбиљна оштећења и пукотине на
објекту. Ако се овоме дода да је коришћен систем једносмерног напона од 24 V, да је постројење 10 kV било импровизовано коришћењем и дела 35 kV постројења (међусобно повезаних кабловима 10 kV), онда је јасно зашто jе
у ЕД Лесковац пре неколико година, донета коначна одлука да је нерационално даље улагати у поправку грађевинског дела објекта и замену појединих делова електроопреме, већ да се мора изградити нова, модерна трафостаница.

Н.С.
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Обука запослених у ед лесковац
као саставни део обавеза

У

„Електродистрибуцији Лесковац“ већ годинама се посвећује
изузетна пажња спровођењу обуке запослених у свим областима које
су од значаја за безбедан и квалитетан
рад. Процес обучавања запослених из
разних области, нарочито је интензивиран средином протекле деценије, када је ЕД Лесковац, тада као јавно предузеће, међу првима у ЕПС- ушла у
поступак добијања сертификата за систем квалитета, што се касније наставило кроз процес увођења интегрисаног
система управљања, у оквиру ПД „Југоисток“.
И током ових пролећних месеци, запослени у ЕД Лесковац су, поред својих
редовних радних обавеза, похађали
обуке из неколико области.
Једна од најважнијих обука јесте она
за безбедан и здрав рад. На основу Акта
о процени ризика, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, ова обука
се у ЕД Лесковац спроводи периодично, на сваке три године. На нивоу Огранка, формирано је укупно седам комисија за спровођење ове обуке, за сваку
област рада и организационо-техничке
јединице. Ова обука се спроводи за све
раднике који раде на радним местима
са повећаним ризиком.
Сектор за управљање, унутар
Техничког система, спада у оне организационе целине, у којима је ова обука
најпотребнија. Један део обуке за ову
организациону јединицу, одржан је у
трафостаници 110/10 kV „Лесковац 4“.
О правилима којих се запослени који
раде на овим пословима морају придржавати, ради сопствене безбедности и
заштите опреме и објеката, говорили
су Ненад Стојановић, шеф Службе за
диспечерске и уклопничарске послове
и Срђан Живковић, водећи референт
за релејну заштиту. Саставни део обуке
је полагање теста, којим се врши провера знања из ове области.
Н.С.
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Правилан рад приликом манипулације у трафостаници,
такође је саставни део обуке за безбедан и здрав рад за
запослене у Сектору за управљање.

Обука из противпожарне заштите, спада у обуке кроз које
периодично пролази највећи број запослених

Принц Владимир Карађорђевић
са супругом Бригитом посетио
хидроелектрану Вучје

М

еђу бројним гостима и посетиоцима који су до
сада посетили хидроелектрану Вучје, а међу
којима су били и високи државници, амбасадори, званичници међународних струковних асоцијација,
уврстио се и принц Владимир Карађорђевић са супругом, принцезом Бригитом.

Мало је рећи да су Владимир и Бригита били одушевљени ониме што су током свог кратког боравка на овом месту могли да виде и чују од својих домаћина. О најважнијим моментима везаним за историјат хидроелектране Вучје и њено функционисање, гостима је говорио мр Мирослав Дочић, директор Електродистрибуције Лесковац.

Владимир Карађорђевић је син Андреја Карађорђевића,
рођеног брата краља Петра II Карађорђевића. Као пословни човек, са супругом Бригитом тренутно живи у
Немачкој. Више пута су до сада долазили у Србију и сваком приликом су материјално помагали појединце и
здравствене установе, прикупљеном помоћи у иностранству.

Н.С.
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ЕД НИШ

Слава

Свети Герман цариградски

З

апослени у Погону Ванградска, који је у оквиру
"Електродистрибуције" Ниш, прославили су 25.
маја 2013. године, по први пут, славу Погона, Свети Герман цариградски. Прослави су присуствовали, осим запослених у Погону Ванградска на челу са директором Мирославом Пешићем и гости из суседних погона,
Алексинац, директор Саша Ђорђевић и Лесковац, директор Саша Анђелковић као и представници Синдиката
ПД "Југоисток" Ниш и Синдиката "Електродистрибуције"
Ниш.

30

Ове године домаћин славе био је Добривоје Крстић,
шеф пословнице Доњи Матејевац. Он је пожелео добродошлицу званицама уз захвалност свима што су увеличали прославу прве славе Погона Ванградска. Освештење
славског колача обавио је Отац Димитрије, свештено лице цркве Светог Пантелејмона у Нишу, који је пожелео
срећну славу свим запосленима уз жеље за сталним напретком и успешним пословањем Погона Ванградска.
Прослава је протекла у пријатној и веселој атмосфери
уз пуно добре воље свих присутних и у духу православља, што и доликује прослави крсне славе.

Свети Герман је био патријарх цариградски,
познат по доброчинитељству, ученошћу и прорицању. Његова дела су оставила дубок траг на
побожност читавих нараштаја верника, и до дан данас.
Хришћанско је веровање да је он примио неке особине
владаоца атмосферским појавама. Проглашен је свецем
због своје борбе против иконобораца.
У оквиру огранка "Електродистрибуција" Ниш послове
из домена техничког и пословног система обавља и Погон Ванградска.
Погон Ванградска је специфичан по величини и разуђености конзума којим управља и који одржава.
У оквиру Погона Ванградска фунционишу пословнице
Горња Топоница, Доњи Матејевац и Нишка бања, које се
налазе на подручју градских општина, као и пословнице
Гаџин Хан и Дољевац, које се налазе на подручју Општина
Гаџин Хан и Дољевац.
Погон Ванградска је настао из ранијег Погона Југ, односно предходне дистрибиције ванград.
Погон Ванградска има 130 ангажованих радника, и
изузев десет извршилаца који су груписани у централној
екипи која се бави одржавањем трафостаница 10/0,4 kV
сви су ангажовани и распоређени у пословницама.
У Погону Ванградска одржава се и управља са 383 трафостанице трансформације 10/0,4 kV, дужина 10 kV далековода је 300 km , дужина 0,4 kV ниско напонске мреже
негде око 800 кm, што је једна трећина укупне електроенергетске мреже Огранка Ниш.
Погон Ванград је каректеристичан по дужини надземене 10 kV мреже, где Погон Ванградска учествује са више од 50 % укупне надземне 10 kV електромреже Огранка
Ниш.
У складу са тим, Погон Ванградска је већ неколико година уназад поставио циљеве и правце у аутоматизацији
10 kV мреже у свим својим пословницама.

Извршена је набавка и уградња расклопних уређаја,
који пуно олакшавају како манипулацију тако и само лоцирање кварова, нарочито на правцима далековода 10 kV
који су дугачки и до 40 km и често у зимском периоду непроходни.
Током 2012. године Погон Ванградкса је изградио и ставио у погон четири трафостанице 10/0,4 kV , извео је радове у складу са 15 елабората који су обрађивали реконструкцију и изградњу 10 и 0,4 kV електромреже у пословницама.
Како је подручје које се одржава углавном брдско-планинског карактера, обученост и опремљеност електромонтерских екипа један је од услова ефикасног реаговања у свим временским условима.
Популарна Лада нива једно је од најдражих возила наших електромонтерских екипа и једино возило које у
отежаним временским условима може обићи трасе далековода .
Интересантно је да једна трећина електроенергетске
мреже Погона Ванград, у ствари подразумева 35 хиљада
купаца, или једну шестину купаца огранка Ниш.
Ово је и разумљиво јер су купци лоцирани у 111 сеоских насеља, која су углавном слабије насељена.
Оно што пословнице Погона Ванградска на неки начин
издваја од других радних јединица је присутност шалтера и благајни у пословницама и самим тим могућност
плаћања рачуна за утрошену електричну енергију , самоорганизованост у очитавању и контроли мерних уређаја,
као и могућност добијања свих других сервисних информација у пословници.
Желимо да у наредном периоду Пословнице Погона
Ванградска добију препознатљиву срдачност и ефикасност, и да на тај начин вратимо поверење купаца у оног
брку реонског електричара који је увек присутан код наших купаца и кога сви волимо.
М.Пешић

31

ЕД ПРОКУПЉЕ

Реконструкција далековода највеће соларне електране у Србији

за бољи пренос "сунчеве"
енергије

О

вих дана у току је реконструкција десеткиловолтног далековода "Косјаничка Рача-Мердаре" који напаја трансформаторску станицу напонског
нивоа 35/10 kV "Косјаничка Рача" електричном енергијом
произведеном у соларној електрани највећој у Србији, изграђене у атару села Матарова у околини Мердара инсталисане снаге два MVA са 8500 соларних панела на површини од три хектара. Руководилац Службе за управљање
Часлав Ђорђевић у Електродистрибуцији "Прокупље"
наглашава да читав посао изводе стручне екипе из ове
електродистрибуције и "Металац компани" из Куршумлије, а да је део реконструкције урађен и прошле године.
Циљ реконструкције овог десеткиловолтног далековода је смањење губитака током преноса, каже Ђорђевић.Далековод је у дужини од 13 километара од чега је прошле
године део од три километра реконструисан, навео је
Ђорђевић. Реконструкција је, према Ђорђевим речима,
подразумевала замену дрвених стубова бетонским и
ужета од 50-35 милиметара квадратних ужетом распона
од 70 милиметара квадратних.
Да би се губици у преносу што више смањили неопходно је било да се настави са реконструкцијом преосталог
дела далековода. -По пројекту је предвиђено да се поставе 52 бетонска стуба и замени постојеће уже 50 mm са 70
милиметара квадратних, каже Ђорђевић. Реконструкција
је почела средином маја, али, како Ђорђевић наглашава,
окончање радова је продужено због нерешених имовинско правних односа, односно због обезбеђења места за
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нове стубове. Инвеститор радова вредних око пет милиона динара је власник соларне електране "Глобал Еко" из
Новог Сада.
Соларна електрана је прикључена јануара ове године са
дозвољеном снагом од 1,2 MVA док се не заврши реконструкција далековода, када ће моћи да се обезбеди рад
електране за пројектовану снагу, подвлачи Ђорђевић.
-Осим тога, омогућиће се и стабилније снабдевање електричном енергијом купаца који се напајају из трансформаторске станице "Косјаничка Рача ". Ова трансформаторска станица покрива подручје од Рудара до Мердара,
као и купце Пролом бање и инсталисане је снаге два пута
2, 5 MVA.
Важно је истаћи да је соларна електрана уведена у систем даљинског управљања, а да је Електродистрибуција
"Прокупље" у сарадњи са стручним службама привредног друштва урадила и комплетну реконструкцију поменуте трансформаторске станице да би била прилагођена
новоизграђеној соларној електрани. Уграђен је још један
трансформатор снаге 2,5 MVA и замена релејне заштите
новом микропроцесорском, а трансформаторска станица је уведена у систем даљинског управљања. То је, према
Ђорђевићевим речима, смањило трошкове манипулације и омогућило поузданије снабдевање електричном енергијом купаца.
Оливера Манић

Акција добровољног давања крви у Електродистрибуцији "Прокупље"

Текли "мегавати"
хуманости

Прешла лимит у тежини да би могла да
постане добровољни давалац крви

И

овогодишња јунска Акција добровољног давања
крви у организацији Синдиката Електродистрибуције "Прокупље" наишла је на велики одзив запослених. Председник Синдикалне подружнице ПД "Југоисток" у Прокупљу и заменик председника Синдиката
ПД "Југоисток" Драган Станковић подвлачи да су и овога
пута запослени масовно доказали своју хуманост и спремност да помогну свакоме у невољи.
Акција добровољног давања крви организује се два пута годишње и у просеку се нашем позиву одазове око 60
радника, истиче Станковић. - И овога пута драгоцену течност која живот значи дало је преко педесет људи, а оно
што је веома битно истаћи је да се сваки пут, осим вишегодишњих давалаца крви, појаве нови који желе да стану
раме уз раме са својим колегама, каже Станковић.
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Партнери у послу, партнери у хуманости

Међу добровољним даваоцима крви у Електродистрибуцији "Прокупље" има правих шампиона хуманости.
Поједини од њих су већ дуже на "пензионерском стажирању", али се и даље редовно одазивају оваквим акцијама, па не треба да чуди што неки за собом имају и више од
80 пута давања крви. Председник Синдиката Станковић
истиче да ове ветеране не заборављају и да кад год могу
гледају да им се симболично одуже. И не само њих, не заборављају ни оне добровољце, који су из здравствених
разлога морали да одустану од ове хумане традиције.
Овога пута међу добровољцима са највећим бројем давања крви нашли су се Радослав Илић и Љубиша Јовић,
обојица водећи електромонтери као што су и водећи даваоци међу даваоцима крви. Тренутни резултат
је 52 према 53 у корист Јовића. Обојица одржа-
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Добровољни даваоци крви ЕД „Прокупље“ на окупу

вају ванградску мрежу на ниском напону и то у
укупној дужини од 400 километара. Свако одржава своју половину мреже, али ниједном није
лакше, јер је цео тај терен око града брдско- планински.
Илић подвлачи да ни он, а ни колега нису се вратили кући
а да нису завршили посао и омогућили да и оно мало
мештана по брдским селима има уредно снабдевање електричном енергијом.
Начелница Службе за трансфузију крви при Општој
болници у Прокупљу др Миладија Милосављевић и њена колегиница др Надица Перић, које су тога дана прегледале добровољне даваоце крви, тврде да овакав набој
хуманости нису среле ни у једном другом предузећу или
установи у Прокупљу. Сваког пута кад се организује акција добровољног давања крви у овој електродистрибуцији, ова екипа здравствених радника се изнова изненади одзивом како оних који су већ редовни, тако и појавом
нових добровољних давалаца крви. Овога пута међу "дебитантима" била је и млада дама Биљана Стојановић. Она
већ девет година ради у Електродистрибуцији "Прокупље"
као референт за правне и опште послове, а у слободно
време се бави глумом у Аматерском позоришту. Куриозитет приче о Биљаниној хуманости је највише у томе што
њој до сада није било дозвољено да даје крв јер није имала потребну тежину. Чим је прешла доњу границу килаже Биљана се одазвала позиву хуманости.
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Један од шесторице младих који су
примљени у „Југоистоку“ на првом
конкурсу ЕПС-а пре три године

Уз Биљану се нашао и њен млади колега Бранислав
Стојчић, који после четири пута давања крви је довољно
искусан да може да посаветује своју колегиницу како да
се понаша после првог давања да јој не би позлило. Млади
дипломирани инжењер електротехнике запослио се у
Електродистрибуцији "Прокупље" пре три године у првој
генерацији најбољих младих приправника, који су примљени путем ЕПС-овог конкурса "Ви сте нам потребни".
Један је од шесторо приправника који су тада примљени
у привредно друштво по најстрожим критеријумима.
Вредан, шармантан и хуман. Каже да је почео да даје крв
још у средњој школи да би био ослобођен тога дана од
школских обавеза. Иако је био вуковац, није ускраћивао
себи ситне шармантне несташлуке. Сада, наравно, даје
крв из озбиљнијих разлога, јер схвата колико је то битан
чин за некога коме је живот угрожен.
Ваља рећи и да није мали број оних који су ангажовани
на пословима у прокупачкој Електродистрибуцији преко
"Секуритаса", а који се редовно одазивају акцијама добровољног давања крви. Примера ради, Родољуб Паризановић, који ради на очитавању мерних уређаја, се ево већ
други пут одазвао овој хуманој акцији.
Оливера Манић
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КОНФЕДЕРАЛНА

ОРГАНИЗАЦИЈА

СЛОБО ДН ИХ

С ИН ДИК АТА

ЕЛ ЕК Т РО П РИВ РЕДЕ

С РБИЈЕ

У организацији Синдиката "Независност" у ПД "Југоисток" Ниш организовано предавање др
Соње Јовић, психо неуро имунолога, на тему исхране

Да ли нас храна храни
или нас трује

Здрава храна је најдивнији дар природе у којем
треба уживати и паметно га користити.
Каквог ћемо здравља бити у будућности
зависи од онога шта једемо данас. Уколико
на време храну схватимо као превентиву
и лек можемо себи омогућити срећнији и
квалитетнији живот.
Кажи ми шта једеш па ћу ти рећи колико
си здрав, оправдана је изрека, каже др Соња
Јовић, психо неуро имунолог.
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М

и носимо свој живот. Ми бирамо свој тањир.
Ми одлучујемо о свом здрављу. Здравље је у
нашим рукама. Колико пута смо чули ту реченицу? И колико пута нисмо поверовали. Брзина живљена, одавно створене лоше навике, неинформисаност
али најчешће немарност, стоје на путу између нас и здравља. Због тога неко стари као ципела а неко као вино,
што старије то је боље.
Основе нашег здравља стварају се још у утроби мајке и
зависе од тога шта она једе. Поента храњења је добро
здравље. Ако имамо добра начела храњења онда смо заштићени без обзира на епидемије.

-Реци ми шта једеш па ћу ти рећи колико
си здрав?
-Да ли знате какав је састав хране коју сте
данас појели?
-Да ли је задовољство које смо угађали чулима односно
приуштили непцима (чуло укуса где једино осећамо) неколико секунди пресудно да нарушимо здравље? Правилном исхраном боље функционишемо ведри смо и чили, и нека нам је знак или аларм ако се осећамо тромо и
уморно, да смо за такво стање сами криви уношењем било какве хране, само да би утолили глад, наглашава др
Соња Јовић. Којом намирницом смо створили зависност, а не одговара нашем организму она нам и ствара
дисбаланс, нпр.колачи за децу, за одрасле алкохол и цигарете. Навике не долазе преко ноћи, оне се полако усвајају
и кад нас шчепају тешко нас напуштају. -Само још једна
цигарета или чашица алкохола, од сутра престајем, увек
од сутра, а сутра не постоји, постоји само данас, ово тренутно када можемо да управљамо собом- да владамо
својим животом. Људи нису спремни да промене навике
или их споро мењају, а неки само када морају. Како се
хранимо данас тако ћемо изгледати и осећати се сутра.
Јако је значајна умереност у свему и прецизно се бавити
храном посебно данас када нас скоро у свакој намирници вреба опасност од модификоване хране до канцерогених материја у храни. На нашу срећу имамо на другој
страни доступност информацијама о опасним и штетним материјама у храни и начину конзумирања што нам
помаже да спознамо све замке које нас вребају на сваком
кораку. Зато се каже - храна је лек ако је здрава и умерено
је користимо или је отров ако је од неисправних намирница или је користимо прекомерено и стварамо дисбаланс у организму и ето болести. Нездраво је и нередовно
се хранити или пренатрпавати организам храном због
стреса. Но нема неизлечиве болести, има само неизлечивих људи, наглашава др Соња Јовић. Зато повремено треба чистити организам обзиром да свакодневно уносимо
разне токсине.
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Детоксикација организма
Детоксикација - чишћење организма од накупљених
штетних материја је постала изузетно важна у данашње
доба, када је све око нас препуно токсина. Количина токсина којој смо изложени путем хране и пића које конзумирамо, ваздух који удишемо, преоптерећују наш организам, па му је потребно пружити помоћ у том процесу
прочишћавања иако тело има сопствени систем детоксикације.
Добром детоксикацијом ћелије лакше избацују штетне
материје а уз квалитетну исхрану граде се здравија телесна ткива. Сматра се да је пролеће најбоље и најважније
доба године за детоксикацију тела Доктор Соња Јовић врло пластично објашњава- судоперу у кухињи чистимо
кад се зачепи а организам никада, јер не видимо где прелива а симптоме не тумачимо и зато предлаже неколико
кључних савета за чишћење организма.
Из јеловника треба избацити или смањити, газирана
пића, алкохол, брзу масну и пржену храну, шећер, слатко
и процесуирану храну и храну са адитивима. Треба
смањити и унос млечних и пшеничних производа.
У јеловник треба уврстити све врсте свежег воћа а посебно за чишћење организма, јабуке и цвекла су природни антиоксиданси, свеже поврће као што су блитва, кељ,
броколи, спанаћ, пасуљ су од важности за детоксикацију
организма. Уз то треба узимати коштуњаве плодове, бадем орахе и семенке. Пити што више течности, сокове од
свежег воћа, нарочито лимуна или поврћни сок. Ми то
све знамо само треба да будемо истрајнији у томе и да
створимо навику, резултати се одмах осећају и преносе
се на наше расположење.
Уз здраву исхрану врло је битна физичка активност и
боравак на свежем ваздуху.
М. Шиндић

37

Седамнаест векова од признавања хриШЋанства

Ниш центар 						
			 Историје
О

ва година представља јубилеј, не само за
Србију, већ и за све хришћанске земље
света. Седамнест векова од доношења акта о
верској толеранцији значајан је догађај који ће бити
обележен у Риму, Јерусалиму, Истанбулу и Триру, и
оправдано ставља Србију у центар света, а посебно
град Ниш, родно место Константина Великог,
визионара и поборника хришћанства. Милански
едикт, донесен 313. године, успоставио је дијалог и
сарадњу између цркве и државе, ставио је тачку на
тровековни прогон хришћана, и утро је пут развоју
хришћанства, као једне од најраспрострањенијих
религија света.
Пројекат обележавања годишњце доношења
Миланског едикта чини низ културно –
уметничких, духовних и световних манифестација.
Сам пројекат „Милански едикт 313 – 2013, Србија“ је
од националног и међународног значаја, са циљем
да едукује домаћу и светску јавност о богатству и
утицају римског културног наслеђа, а уједно и да да
допринос позиционирању Србије на економском,
културном и туристичком плану. Влада републике
Србије и Организациони одбор, којим
копредседавају председник Републике Србије
Томислав Николић и Његова светост патријарх
српски господин Иринеј, сагласни су у одлуци да
2013. година буде година свехришћанске радости.
Од доношења акта, 313. године, седам и по векова
касније хришћански свет поделио се на источну
православну и западну католичку цркву.
Овогодишњи јубилеј биће повод поновног спајања
ове две цркве у заједничком сећању на успон
хришћанства и владавину једног од најзначајнијх
римских царева, пониклог са ових простора. С тим у
вези, програмски руководилац пројекта „Милански
едикт 313 – 2013, Србија“ Радослав Павловић
најављује да се од 19. септембра у Србији очекује око
20.000 римокатоличких ходочасника. По речима
Славице Трифуновић, руководиоца пројекта, буџет
ове манифестације износи четири милиона динара,
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од чега је нешто више од половине износа
финансирала Амбасада Републике Италије, а
остатак је издвојен из буџета саме манифестације.
На позорници Нишке тврђаве публика је лето
дочекала уз музичко – сценске спектакле, који су на
Нишлије оставили више него снажан утисак.
Симфонијски оркестар, хор и балет Народног
позоришта у Београду, Балканика, аутора
Александра Сање Илића комадом “Константинус
Магнус”, Нишлије су оставили без даха. Комад је
изведен 3. јуна пред три хиљаде људи. Треба
поменути и изведбу чувене Бетовенове IX
симфоније, концерт у коме је учествовало више од
300 музичара. Спектакл који је оставио посебан
утисак на Нишлије, уједно и последњи у низу
културних догађаја, пред летњу паузу била је опера
„Трубадур“ – Ђузепе Вердија. Око 4000 Нишлија
уживало је у комаду чувеног италијанског
композитора, у извођењу ансамбла Народног
позоришта у Београду, уз подршку страних
оперских звезда, и у режији Иване Драгутиновић
Маричић. Након „Трбадура“ очекује нас концерт
Слободана Тркуље са Музиком Константиновог
града и опера „In hoc signo vinces“, 14. септембра –
најавио је Павловић. Поред бројних изложби које ће
грађани моћи да посете током лета, Нишлије ће
традиционално моћи да уживају у новим филмским
остварењима у периоду од 24. до 28. августа у
оквиру фестивала “Филмски сусрети”.
И пре сто година, Србија је на величанствен начин
свечано обележила шеснаест векова од доношења
Миланског едикта. Прослави одржаној од 28. до 30.
децембра 1913. године у Нишу, присуствовали су
чланови владарске породице Карађорђевић,
делегације православних цркава Русије, Грчке,
Румуније, Бугарске, Мађарксе, судећи по записима
из „Православља“, публикацији Српске
патријаршије.
Ј.К.
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