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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Привреда  
мање троши

Са Седнице УО ЈП еПС

За осам месеци ове године "Електропривреда Србије" 
је испоручила 25,7 милијарди киловат-сати, што је за 
0,9 одсто мање у односу на електроенегретски план, а 
на тај резултат највише је утицало смањење потро-
шње у привреди, односно код квалификованих купаца - 
рекао је Драган Влаисављевић, директор Дирекције 
ЕПС-а за трговину електричном енергијом, на седници 
Управног одбора ЈП ЕПС, одржаној 27. септембра.

Влаисављевић је истакао да је август био топлији у од-
носу на просек и то за 3,3 степена Целзијуса, а да су зна-
чајна расположивост термоелектрана на угаљ и веће ко-
личине на депонијама омогућиле продају 362 милиона ки-
ловат-сати на слободном тржишту. Он је саопштио и 
да сви показатељи указују да ће крајем октобра у акуму-
лацијама и на депонијама бити довољно воде и угља за 
почетак зимске сезоне.

На седници коју је водио др Аца Марковић, председник 
УО ЈП ЕПС, а којој је присуствовао и Дејан Трифуновић, 
помоћник министра енергетике, развоја и заштите жи-

вотне средине, утврђене су и подлоге Енергетског порт-
феља за 2014. годину, које су део припрема за израду Енер-
гетског биланса Републике Србије за 2014. годину. Зоран 
Божовић, директор Дирекције ЕПС-а за производњу, сао-
пштио је најважније информације о ремонтима и посло-
вима одржавања на коповима и у електранама. - Термо-
електране су у овој години произвеле више енергије као ка-
да би стално радио додатни блок од 530 мегавата - рекао 
је Божовић. - Ове године смо радили само стандардне ре-
монте, али је веома важно за следећу годину планирати 
капиталне ремонте. Један од кључних проблема у спро-
вођењу одржавања ремонта су чести застоји у јавним на-
бавкама, те је веома важно да се што пре усвоји ребеланс 
Годишњег програма пословања за 2013. годину, јер су ту 
унете нове ставке.

Жељко Марковић, директор Дирекције ЕПС-а за дист-
рибуцију електричне енергије, говорио је о реализацији 
планова одржавања у привредним друштвима за 
дистрибуцију. Он је истакао да најбоље осмоме-
сечно остварење плана има "Електровојводина", 
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Стратешко партнерство  
за успешну енергетику

Јавна раСПрава У ПривреднОЈ кОмОри У нишУ О  
нацртУ СтратегиЈе развОЈа енергетике СрбиЈе  дО 2025. гОдине

а најлошије "Југоисток". Укупно за осам месеци 
ПД ЕД у одржавање су уложила 2,42 милијарде ди-
нара, а било је планирано 3,37 милијарди динара.

На седници УО било је речи и о извештају независног ре-
визора о финансијским извештајима за 2012. годину, а 
разматрана је и информација о набавци услуге ревизије 
финансијских извештаја за 2014. годину. Усвојена је ин-
формација о томе да ЈП ЕПС преузме потраживања од 
својих зависних ПД за угаљ и електричну енергију испору-
чену привредним друштвима у оквиру Одбрамбене индус-
трије Србије. Чланови ОУ донели су и одлуку о повећању 
новчаног улога у ПД "Ибарске хидроелектране", где ЈП 
ЕПС има 49 одсто власништва, а италијански "Сећи" 51 
одсто. Дејан Трифуновић, помоћник министра енергети-
ке, развоја и заштите животне средине, истакао је да је 
пројекат градње хидроелектрана на Ибру део државног 
споразума Србије и Италије, те да је овај пројекат одма-
као највише од свих и зато му и треба прожити подрш-
ку.

Усвојене су и одлуке да се трафо-станице 10/0,4 kV 
"Стадион Чаир" и "Горњоматејевачка" пренесу у јавну 
својину и потом их коористи ПД "Југоисток", а одлучено 
је и да "Ектровојводина" прода акције у зрењанинском 
"Металпрогресу", "Електропорцелана" из Новог Сада, 
"Панонки" из Сомбора и " Банату" из Банатског Карлов-
ца. Чланови УО су разматрали информацију о томе да се 
привредна друштва "Прим" и "Георад" припоје ПД "ТЕ-КО 
Костолац", а процедура би требало да буде окончана до 
краја године. Чланови УО  усвојили су и одлуке о промена-
ма овлашћених представника ЈП ЕПС у скупштинама за-
висних ПД.

(преузето из е-инфа).

Србија би требало да уложи девет милијарди евра у развој електроенергетског сектора 
до 2030. године, као кључну карику развоја енергетског система државе, наводи се у Нацрту 
стратегије развоја енергетике Србије. Како се наводи у Нацрту стратегије развоја енергетике 
Србије до 2025. године с пројекцијама до 2030. објављеном на сајту Министарства енергетике, 
за већи део пројеката предвиђена су заједничка улагања са страним партнерима.

Приоритети су изградња термоелектрана на угаљ снаге 700 мегавата до 2025. године, од којих 
350 мегавата до 2020, изградња реверзибилне хидроелектране "Бистрица" на Лиму, изградња 
термоелектрана-топлана на гас снаге 450 мегавата до 2020. године и изградња преносне и 
дистрибутивне инфраструктуре. Највећи део улагања, укупно 5,3 милијарде евра, предвиђен је 
до 2020. године.
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О држив развој енергетских потенцијала у 
свим областима основна је идеја нацрта 
Стратегије развоја енергетике Републи-

ке Србије до 2025. године са пројекцијом до 2030. године, 
који је у оквиру треће јавне расправе на ову тему, пред-
стављен у Регионалној Привредној Комори Ниш. Пре-
зентацији  овог важног документа присуствовао је др-
жавни секретар у Министарству енергетике Дејан Попо-
вић и привредници из металске и електро-енергетске 
производње. Уводну реч је дао градоначелник ниша 
проф. др Зоран Перишић. -Стратегија развоја енергетике 
Србије за наредних 12 година указује на правац развоја 
енергетике уз рационално и одрживо коришћење енер-
гије, како би допринела сигурнијем снабдевању свих ви-
дова енергије, порасту стопе запошљавања, конкурент-
ности и заштити животне средине, као и спровођењу 
међународних обавеза Републике Србије у овој обалсти, 
рекао је градоначелник Ниша.

Учешћем у многим пројектима, Град Ниш се већ укљу-
чио у реализацију ове Стратегије. У  плану  је и решавање 
проблема отпадних вода, као и изградња регионалне де-
поније.

Нацрт Стратегија такође предвиђа и побољшање енер-
гетске ефикасности, увођење принципа чистије произ-
водње у енергетском сектору, изградњу  гасовода Јужни 
ток, нових система за транспорт и складиштење нафте и 
њених деривата, а све у складу са заштитом животне сре-
дине и здравља људи, чији је предуслов  технолошка мо-
дернизација. После низа јавних расправа и критичких 
предлога, нацрт Стратегије развоја енергетике Влада 
Републике Србије требало би да усвоји до краја године, 
после чега би предлог овог акта требало да усвоји Народна 
Скупштина.

Расправа о раду на финализацији нацрта и процесу ус-
вајања Стратегије развоја енергетике до 2025. године 
Републике Србије би требало јасно да дефинише циљеве 
за развој енергетике у Србији са пројекцијом до 2030. го-
дине, као и главне приоритете и кључне стратешке пра-
вце.

Основни циљ спровођења ове стратегије је свеобухват-
но разматрање свих питања животне средине, здравља 
људи и социо-економског положаја становништва, како 
би се обезбедио одржив развој, учешће јавности 
и побољшање нивоа заштите животне средине и 
друштва.

Развој енергетике у правцу повећања енергетске ефикасности и заштите животне средине, али и националног и 
регионалног тржишта електричне енергије
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Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић 
рекао је да оваква стратегија нужно изискује 
компромис енергетских потенцијала, економије 

и екологије, као три најважнија сегмента у будућем раз-
воју енергетске ефикасности. Ова расправа представља 
подлогу за израду финалног документа, а сви заинтере-
совани могу дати своје примедбе на документ. Према ре-
чима градоначелника, на основу постављених циљева 
Стратегије развоја енергетике и град Ниш предузимаће 
конкретне активности које ће се усклађивати са потреба-
ма Града и као такве бити реализоване и имплементира-
не у стратешку линију развоја. Јавној расправи приуство-
вао је и државни секретар Министарства енергетике, 
развоја и заштите животне средине Дејан Поповић.

Три стратешка правца развоја која Нацрт стратегије 
предвиђа су енергетска безбедност, односно сигурно и 
поуздано снабдевање енергијом, затим развој национал-
ног и регионалног тржишта енергије и одрживост енер-
гетике, која укључује искоришћење обновљивих извора 
енергије, повећање енергетске ефикасности и заштиту 
животне средине, рекао је Поповић и обећао да ће све 
конструктивне примедбе на нацрт бити касније импле-
ментиране у стратегију развоја енергетике.

У области електроенергетике, стратегија предвиђа да 
до 2020. године Србија добије најмање 2000 мегавата но-
вих капацитета у термоелектранама, хидроелектранама 
и електранама које користе обновљиве изворе енергије. У 
сектору нафте, планирана је изградња нових складиш-
них капацитета у циљу формирања обавезних резерви 
нафте и нафтних деривата. У гасном сектору, приоритет 
је оптимално искоришћење нових праваца снабдевања 
овим енергентом, након изградње гасовода “Јужни ток” и 
интерконекције ка Бугарској.

Приоритети су, наводи се, изградња термоелектрана на 
угаљ снаге 700 мегавата до 2025. године, од којих 350 ме-
гавата до 2020, изградња реверзибилне хидроелектране 
Бистрица на Лиму, изградња термоелектрана-топлана на 
плин снаге 450 мегавата до 2020. године и изградња пре-
носне и дистрибутивне инфраструктуре. При томе, 
највећи део улагања, 5,3 милијарде евра требало би бити 
реализовано до 2020. године. Међу тим улагањима гото-
во пола средстава, чак 2,3 милијарде евра утрошиће се у 
обновљиве изворе енергије, 1,1 милијарда евра биће уло-
жена у нове теремоелектране, 200 милиона евра у модер-
низацију хидроелектрана, 360 милиона евра у реверзи-
билне хидроелектране, 200 милиона евра за преносни 
систем и 500 милиона евра у дистрибутивни систем. Тиме 
су обухваћене и инвестиције од 634 милиона евра у мо-
дернизацију и еколошко унапређење термоенегетских 
блокова снаге веће од 300 мегавата, да би се до краја 2017. 
године испуниле обавезе Директиве ЕУ о великим ло-
жиштима која захтева смањење емисија сумпорних и 
азотних гасова.

Потенцијални пројекти изградње нових производних 
капацитета, према Нацрту стратегије, јесу ТЕ "Никола 
Тесла Б3" снаге 750 мегавата, вредан 1,6 милијарди евра, 
ТЕ "Колубара Б" снаге два пута по 375 мегавата, вредна 
1,5 милијарди евра, ТЕ "Костолац Б3" од 350 мегавата у 
коју треба уложити 450 милиона евра, термоелектране 
"Нови Ковин" с два блока снаге по 350 мегавата и "Штаваљ" 
снаге 300 мегавата, топлане-термоелектране на гас у 
Новом Саду, Београду, Панчеву, Нишу снаге 1200 мегава-
та. Према Нацрту стратегије, у раздобљу од 2020. до 2025. 
године превиђено је додатних 1,84 милијарде евра ула-
гања у електроенергетику, а између 2025. и 2030. године 
још 1,9 милијарди евра. 

Оливера Манић
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"југоисток" Ниш стабилно  
и ликвидно предузеће

ПО Први ПУт, Пд "ЈУгОиСтОк" ниш иСказаО дОбит  
У СвОм ПОСлОвањУ и тиме дОшаО на ПрвО меСтО ПО резУлтатима рада У ЈП еПС

Д обит од 402 милиона динара у првих шест месеци 
ове године обезбедио је ПД "Југоисток" у Нишу 
статус најбољег привредног друштва у Србији. 

Успех је утолико већи ако се има у виду да је ово привред-
но друштво планирало губитак од милијарду и 315 мили-
она динара за 2013. годину. Поређења ради, губитак је у 
прошлој години износио милијарду и 580 милиона дина-
ра. Тај износ је, по финансијском плану за ову годину, "Ју-
гоисток" требало да смањи на милијарду и 315 милиона 
динара, а остварена је добит од 402 милиона динара, што 
је разлика од милијарду и 717 милиона динара. Тиме је 
направљен историјски  помак у пословању "Југоистока".   

Успех, значајан не само за "Југоисток" већ и за целу југо-
источну Србију, остварили смо кроз повећање прихода и 
смањење губитака и расхода, а не кроз повећање цене 
електричне енергије за купце - тврди директор ПД 
"Југоисток", проф. др Игор Новаковић и додаје да је 
"Југоисток", спречавајући крађу електричне енергије са-
мо у Нишу практично уштедео од 35 до 40 милиона 
евра.

Заправо смо крајем марта још увек бележили губитак 
од 910 милиона динара. Добитак је остварен у последња 
три месеца, што је огроман успех којим смо и сами изне-
нађени. Намерно говорим ми, јер је успех резултат рада 
целокупног менаџмента и сваког запосленог појединач-
но. Наша политика била је усмерена ка позитивном по-
словању заснованом на домаћинском понашању, на 
смањивању расхода и повећању прихода. А то смо пости-
гли бољом наплатом, смањењем губитака на електрич-
ним водовима, сталном контролом, уграђивањем нових 
бројила, измештањем мерних места, бољом организа-
цијом посла и смањењем крађе електричне енергије. 
Успели смо да од губиташа направимо најбоље привред-
но друштво у оквиру ЕПС-а у Србији, тврди директор 
Новаковић,

Знам да нисмо популарни у народу и да нас сматрају 
монополистима. Сва јавна предузећа су монополисти, 
али не исказују добит. Уосталом и ранијих година смо 
били монополисти, али овакав успех до сада никада није 
забележен. Што је најважније, није забележен глобом на-
рода, већ преданим радом целокупног менаџмента и сва-
ког запосленог појединачно - каже директор Новаковић 
и верује да је "Југоисток" у Нишу, овим успехом, учинио 
тек први корак на путу ка стварању јаког привредног ко-
лектива у овом делу Србије.

Новаковић подсећа да је ПД "Југоисток" за непуних го-
дину дана учинио значајне помаке. Почев од статуса при-
вредног друштва, који је задржао, преко запослених чија 
је радна места сачувао, па до купца електричне 
енергије о чијем стандарду и социјалном статусу 
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брине. Да не говоримо о значају ПД "Југосток" за 
функционисање локалне самоуправе којој обез-
беђује средства из фискалних прихода и помаже 

опстанак малих и средњих предузећа. 

ПД "Југоисток" је  показао да је, не само друштвено од-
говора државна фирма, већ и социјално одговорно јавно 
предузеће које не брине само о  себи и свом успеху већ и 
о  купцима електричне енергије, односно о грађанима и 
њиховом социјалном статусу - наглашава директор ПД 
"Југоситок" Ниш, проф. др Игор Новаковић.

Полако, али успешно мењамо однос према купцима из-
лазећи им у сусрет и правећи складан однос између 
остварења наше пословне политике и њихових реалних 
могућности. Пракса је показала да југ Србије, посебно 
Ниш, годинама уназад има проблема са великим дуго-
вањима грађана за струју. Ни један корак напред није 
учињен у протеклом период на том плану. Осим што су 
се дугови из године у годину повећавали, незадовољство 
грађана расло, а приходи ПД “Југоисток” од наплате 
смањивали и , као што рекох, правили губици.

Директор Новаковић управо зато изражава задо-
вољство због успеха иницијативе о новом репрограму 
дуга за утрошену електричну енергију. Потекла из 

"Југоистока" и подржана од свих политичких структура у 
граду, иницијатива је прихваћена и од Управног одбора 
ЕПС-а и почеће да се примењује од 15. августа, све до 30. 
новембра ове године.

Репрограм дуга грађана подразумева могућност отпла-
те и до 10 година, али и могућност измиривања дуга 
одједном уз отпуст од 40% , што је, према направљеној 
рачуници, износ целокупне камате урачунате у дуг - ка-
же директор Новаковић. Могућности има више -  отпла-
та на годину дана уз отпуст камате од 35%, на две године 
30%, три године 25%, четири године 20%,  пет година 
15%.

– Борба у „Југоистоку“ је свакодневна и свакодневно се 
учини који помак напред. Ја сам овде побројао само оне 
кораке, који су од значаја за напредак привредног 
друштва и његове боље позиције. Планови су, нараво, ре-
ално амбициозни.  Доласком нових инвеститора у град, 
конкретније у радну зону Север, нама се отварају врата за 
нове послове, нова улагања и добит. Али о томе ћемо ка-
да посао крене и када имамо конкретне резултате, каже 
на крају директор Новаковић.

С. Манчић/ М. Видојковић
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тежимо одговорном  
пословању

еПС Снабдевање – лична карта ПредУзећа 

П Д "ЕПС Снабдевање" је новоформирано преду-
зеће у оквиру ЕПС групе, јавног предузећа "Елек-
тропривреда Србије", издвојено у процесу раз-

двајања делатности као обавеза на основу Закона о енер-
гетици, преузете законске регулативе и уговора о енер-
гетској заједници југоисточне Европе – речи су Дејана 
Васића, директора ПД "ЕПС Снабдевање" на конферен-
цији за новинаре одржаној 2. октобра у Нишу.

У сврху отварања и ширења тржишта, држава Србија је 
прихватила овај вид пословања, заједно са осталим др-
жавама потписницама заједнице које су прошле или про-
лазе кроз процес одвајања делатности трговине, односно 
снабдевања и дистрибуције електричне енергије. 

Као један од кључних услова за формирањe нове ком-
паније био је либерализација тржишта и, како Васић на-
води, осим "ЕПС Снабдевања", у Србији постоји још пре-
ко 60 регистрованих предузећа која се баве делатношћу 
трговине електричном енергијом, а преко њих 20 посе-
дује лиценцу за обављање своје делатности.

„Либерализација тржишта је у складу са Законом о 
енергетици. Званично, "ЕПС Снабдевање" је од 1. јула ове 
године добило лиценцу за обављање своје делатности тр-
говине електричном енергијом и снабдевање крајњих ку-
паца“ – истиче Васић и додаје: „Пре тога смо имали закљу-
чен уговор о поверавању делатности јавног снабдевања, 
те је делатност јавног снабдевања крајњих купаца пове-
рено од стране Владе Републике Србије предузећу "ЕПС 
Снабдевање“. У складу са овом одлуком, ПД "ЕПС 
Снабдевање" је постало једини јавни снабдевач електри-
чне  енергије на територији Републике Србије, са оба-
везом да снабдева и купце који су у процесу јавног снаб-
девања, а да се либерализацијом тржишта појави као је-
дан од учесника у тржишној утакмици.

Васић за наредну годину најављује излазак на тржиште 
електричне енергије које се отвара купцима на средњем 
напону, којих је знатно више у односу на оне купце који 
су ове године изашли на отворено тржиште на 
високом напону: „Целокупна наша привреда ће 
се од следеће године наћи на отвореном тржи-
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шту. Стога је обавеза нашег надлежног 
Министарства и Владе Републике Србије да уло-
жи напоре и проба да то тржиште организује 

онако како су то урадиле и земље у окружењу."

„На сцени је нова развојна фаза ЕПС-а“ – присутнима 
се обратио и Милан Миросављевић, помоћник директо-
ра "ЕПС Снабдевање", задужен за јавно снабдевање, 
„Такав нови приступ тражи успостављање нових односа 
са купцима, са свим њиховим правима, али и обавезама“. 
Миросављевић је изложио значење одговорности према 
купцима које, с једне стране подразумева пружање услу-
га потрошачима на највишем могућем нивоу, док ће с 
друге стране, бити преузете све расположиве мере како 
би се заштитили интереси редовних платиша од посту-
пака оних неодговорних. Предузеће је, наиме, дужно да 
предузима оне мере које осигуравају пружање своје де-
латности на територији целе Србије, са истим стандар-
дом, нивоима услуга и истим правима купаца: „У наред-
ној фази ћемо инсистирати на јединственом спровођењу 
политике у односима са купцима у погледау наплате и 
измирења обавеза купаца за испоручену електричну 
енергију“ – дадаје Миросављевић. Грађани на нивоу целе 
државе би требало да настоје да измире своја дуговања, 
јер су у припреми обавештења купцима о висини њихо-
вих дуговања, као и упозорења онима чији су месечни 
рачуни прекорачили свој лимит. У противном,  надлеж-
ни у "ЕПС Снабдевању" ће бити приморани да дуговања 
наплате судским путем. Једноставно, наплата рачуна је 
неопходна, нарегуларан или онај мање пријатан начин, 
да би  рад система био стабилан и спреман за почетак 
зимске сезоне.

Сведоци смо тога да су прва два рачуна "ЕПС Снабде-
вања" за испоручену електричну енергију праћена одређе-
ним нелогичностима. Дејан Васић истиче да овако вели-
ки систем као што је Електропривреда Србије мора бити 

сложен, те је и очекивано да процес одвајања делатности 
не може бити једноставан: „Израда јединственог рачуна 
за утрошену електричну енергију за територију целе др-
жаве је сложен захтев и подразумева усаглашавање са 
постојећим рачунима свих привредних друштава“ – ре-
као је Васић захваливши се колегама из свих дистрибу-
ција, јер су својим ангажовањем допринели томе да први 
рачун "ЕПС Снабдевања" изађе у року и онако како је то 
предвиђено.  Васић не крије да је на рад нове компаније 
стигло доста жалби које се тичу пренетих претплата и за-
луталих уплата. Према његовим речима, треба узети у 
обзир чињеницу да су то ствари којих нису били свесни у 
овом прелазном периоду и није било могуће систем у 
потпуности прилагодити. Наиме, софтвер компаније и 
уговор са РТС-ом је такав да вишак средстава који се уп-
лати за испоручену електричну енергију иде на тв пре-
тплату: „Онај ко је у претплати, аутоматски измирује оба-
везу и према тв такси и исто то се догодило и када су та 
средсва пребачена у "ЕПС Снабдевање“ – образложио је 
Васић. Проблем је настао код оних купаца који тај новац 
нису желели да пребаце на рачун тв претплате и у таквим 
случајевима сви купци, који желе да сав уплаћен новац 
остане на рачунима "ЕПС Снабдевања", до испуњења 
својих захтева могу доћи на свим шалтерима електродис-
трибуција. Васић такође истиче да ће све препреке и про-
блеми бити отклоњени пред излазак трећег рачуна за ис-
поручену електричну енергију.

"ЕПС Снабдевање" је компанија у оквиру ЕПС групе 
која апсолутно поштује правила и хијерархијску струк-
туру у пословању, у целокупном систему Електропривреде 
Србије – подвучено је на конференцији.

Ј.К.
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Репрограм на кућном прагу

камПања “Од врата дО врата”

П Д „Југоисток“ Ниш од 7. октобра покренуо је кам-
пању „Од врата до врата“ која ће свим лицима 
која желе да потпишу споразум о репрограму 

омогућити да то учине из свог дома. Привредно друштво 
излази у сусрет првенствено старијим лицима и особама 
са специјалним потребама која су спречена да овај спора-
зум потпишу на шалтерима својих електродистрибуција 
– рекао је на конференцији за новинаре одржаној 2. ок-
тобра директор привредног друштва проф. др Игор Но-
ваковић.

Грађани ће бити у могућности да бесплатним позивом 
корисничког центра привредног друштва  оставе своје 
податке и адресу становања, након чега ће овлашћени 
тим најавити кућну посету будућим потписницима спо-
разума о репрограму. „Прво ћемо ићи ка категорији ку-
паца чије задужење не прелази десет хиљада динара“ – 
најављује Новаковић. „Грађани ће бити у могућности да 
на лицу места потпишу споразум, плате одређени износ 
са отпустом камате од 40% и тиме се практично реше ду-
говања према ПД "Југоисток“. Оним грађанима који се по 
доласку екипе не одлуче одмах за ово решење, биће по-
нуђени услови репрограма, прописани од стране Упра-

вног одбора ЕПС-а од којих ће корисници моћи да изабе-
ру најповољнији за своје домаћинство. У том  случају, на-
кон што се дужник одлучи за конкретан услов, обавешта-
ва кориснички центар након чега екипа привредног 
друштва долази на кућну адресу купца и склапа спора-
зум о репрограму.

У циљу промовисања ове идеје, ПД „Југоисток“ креће у 
активну медијску кампању и то са разлогом више, јер ово 
предузеће, по речима директора Новаковића, тежи по-
бољшању односа са својим купцима: „Једно смо од рет-
ких привредних друштава које има прилично лош однос 
са купцима и искрено се надам да ћемо спровођењем ове 
кампање успети да тај однос побољшамо“. Директор је 
образложио да и поред свих напора да се грађанима изађе 
у сусрет, укључујући и овај најбољи репрограм икада, 
став Владе Републике Србије, а за тим и ЕПС-а и на крају 
"Југоистока" је тај да повлешћених купаца више нема. 
Директор Новаковић је искористио прилику и отворено 
апеловао на све локалне самоуправе да ступе у репро-
грам дуга. У противном је поступак такав да ће им прво 
бити послате опомене, а након тога тужба. 
„Након 30. новеммбра, бићемо принуђени да 
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штитимо интересе привредног друштва и да, са 
тим циљем, утужујемо локалне самоуправе. Ти 
процеси ће трајати врло кратко и бићемо у мо-

гућности да, по закону, након неколико дана блокирамо 
рачуне локалних самоуправа које нису измириле своје 
потраживања према привредном друштву“ – изјаваио је 
Новаковић и у наставку сугерисао: „Све локалне самоу-
праве имају обавезу да информишу и едукују своје запо-
слене и становништво на подручју својих општина да је 
држава, а затим и Министарство енергетике омогућило 
заштиту социјално угрожених слојева становништва, 
кроз добијање потврде о енергетски заштићеном купцу“. 
Ово се односи и на директоре центара за социјални рад, 
јер је било случајева да исти нису имали никакво знање о 
категорији енергетски заштићеног купца. 

У складу са законом Републике Србије, поштујући став 
Владе и ресорних министарстава, повлашћених купаца 
више нема. Привредно друштво „Југоисток“ још једном 
истиче да оваквих решења за измирење дуговања сигур-
но више неће бити. Ниш је тренутрно највећи дужник на 
нивоу целог привредног друштва, са дуговањем од око 
350 милиона динара. „Искрено, ми имамо око седам од-
сто добити од укупне фактуре“, објашњава Новаковић у 
даљем примеру: „Претворено у евре, од 100 евра рачуна, 
"Југоистоку" припада седам евра, који одлазе на одржа-
ваје мреже, инвестирање у њу, исплаћивање личних до-

ходака. Поставља се питање опстанка привредног дру-
штва, јер у фискалном смислу, ми локалним самоуправа-
ма остављамо око 500 милиона динара што значи да се 
цео програм одржавања града Ниша финансира од новца 
ПД "Јуогисток“ – објашњава директор Новаковић. 

Директор привредног друштава „Југоисток“ још јед-
ном је нагласио жељу да изађе у сусрет свим купцима 
електричне енергије и да тиме заштити права купаца, 
али и самог привредног друштва и државе. Ступањем у 
репрограм, приватна и правна лица ће моћи на једин-
ствен начин да реше проблем дуговања почевши од от-
пуста камате од 40 одсто до обуставе камате на до десет 
година, зависно од типа репрограма за који се буду одлу-
чили. ПД „Југоисток“ је генератор развоја југисточне 
Србије и ЈП ЕПС, из чега се да закључити да су проблеми 
Електропривреде Србије уједно и проблеми државе.

Ј.К.

Сви грађани који желе да ступе у репрограм из 
својих домова то могу учинити позивом на број 

корисничког сервиса:

0800 018000

Повољнијег начина неће бити
реПрОграм - наЈбОље решење за измирења дУга

О д тренутка ступања на снагу репрограма, на 
подручју ПД "Југоисток", до излажења овог броја 
листа, склопљено је око 14 300 споразума о регу-

лисању дуга за утрошену струју, чиме је привредно 
друштво смањило дуговање према ЕПС-у за око ми-
лијарду и по динара - речи су Зорана Раденковића, ди-
ректора Дирекције за трговину електричном енергијом.

Услов за склапање споразума је измирено дуговање за 
јун ове године. Број рата за отплаћивање остатка дуго-
вања потрошач бира сам, а тај преостали дуг биће осло-
бођен камате за време трајања уговорне обавезе.

"Око стотину и двадесет хиљада домаћинстава ис-
пуњава услов за решавање проблема договања, а најупе-
чатљивији разлог због којег се и даље не одлучују за 
потписивање споразума је тај што се потписивањем оба-
везују на нешто што у једном тренутку неће 
моћи да испуне"- сматра Раденковић. У случају 
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таквих ситуација, подсећамо, 
потписник споразума биће то-
лерисан за неизмирење две уза-

стопне рате. Уколико ни трећа рата не 
буде плаћена, дужник добија упозорење 
и ако и након тога не буде било уплате 
по основу рата за дуг, сматра се да да је 
уговор о споразуму раскинут, а целоку-
пан дуг обрачунава се са каматом као 
пре склапања споразума. 

Раденковић подсећа да је ово до сада 
најповољнији начин да се дужници ос-
лободе терета дуговања за утрошену 
електричну енергију и да је, с обзиром 
на почетак рада новог предузећа - "ЕПС 
Снабдевање", оваква прилика вероват-
но и једина. "Позивам потрошаче-дуж-
нике да дођу до својих електродистри-
буција и уз помоћ наших запослених из-
мире своје обавезе" - апелује Раденковић 
и наглашава да је потписивање споразу-
ма о репрограму орочено до 30. новем-
бра ове године и да се тај рок неће про-
дуживати. Потрошачи из свих шест 
огранака ПД "Југоисток" који  нису из-
мирили дуговања за утрошену елек-
тричну енергију, јединствену прилику 
за то имају још свега месец и по дана. 
Стога, привредно друштво саветује 
својим корисницима да за измирење 
својих обавеза не чекају последњи тре-
нутак.

Раденковић указује на повољност зна-
чајног смењења  дуга од 40 одсто које  
имају и потрошачи чији дуг не прелази 
износ од 10 000 динара:"Неопходне је, 
дакле, испунити услов измиривањем 
дуговања за месец јун, платити још шест 
хиљада динара и у нову грејну сезону ти 
корисници практично крећу од нуле, 
уколико су измирени рачуни за јул и ав-
густ". Такође, споразум могу да закључе 
и они потрошачи код којих је већ у тоју 
судски поступак за наплату потражи-
вања, с тим да потрошач у целини на-
докнади трошкове поступка.

Нове рачуне за утрошену електричну 
енергију од сада је могуће платити и 
платном картицом на шалтерима свих 
електродистрибуција у "Југоистоку".

Ј.К.

САСТАНАК САВЕТА 
ЗА ТРГОВИНУ 
ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ  
ПД “ ЈУГОИСТОК“ НИШ

С ведоци смо разних притисака од стране медија приликом 
изласка првих рачуна новоформираног привредног 
друштва "ЕПС Снабдевање" што је захтевало додатне ак-

тивности. Сада је ситуација другачија и радимо на припреми сле-
дећег обрачуна за испоручену електричну енергију – рекао је Зо-
ран Раденковић, директор Дирекције за трговину електричном 
енергијом у "Југоистоку".

На осамдесет и деветом састанку Дирекције за трговину елек-
тричном енергијом ПД „Југоисток“, разматране су активности 
овог предузећа са новонасталим привредним друштвом "ЕПС 
Снабдевање", као и  планиране активности за текући месец. 
„Наплата рачуна новог предузећа почела је од 1. јула и донела је 
доста промена на рачуну, документима и обрасцима. Међутим, 
реализација јулског рачуна у августу дала је задовољавајуће ре-
зултате“ – рекао је Раденковић. Први рачун "ЕПС Снабдевања" ре-
ализован је са 56,30 одсто, а гледано по огранцима резултати су 
углавном уједначени изузев огранка Врање, који је први рачун 
реализовао са 40 процената. Са друге стране, огранак 
Пирот има завидну реализацју од 62 одсто. „Ово јесте ре-
ална слика наплате у нашем привредном друштву из раз-
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лога што ни овог, а ни прошлог месеца нисмо де-
лили опомене и упозорења пред обуставу елк-
тричне енергије“- истиче Раденковић и додаје да 

је изненађен овако добрим резултатом на нивоу целокуп-
ног привредног друштва. Тренутно, најбољу реализацију 
првог рачуна има ПД „Електровојводина“ са 77,97 проце-
ната, а „Југоисток" је на другом месту. У процентима, пре-
тходни месец завршен је реалаизацијом од 78%, од тога је 
огранак Лесковац реализовао наплату дуговања за 80%, 
огранак Ниш – 75,52%, Зајечар – 74,38% и Врање – 64,80 
процената. У кумулативу, на нивоу ПД "ЕПС Снабдевање", 
Ниш има проценат од 66,22, одмах потом је Краљево са 
64,64%, затим Београд са 63,60% и Крагујевац са 63,68 од-
сто, што даје укупну реализацију наплате потраживања 
од 68,52 процента. ЈП ЕПС је одредило план за наплату у  
овим првим месецима од 50-70 одсто, са намером да се до 
краја године дође до наплате од 100 одсто. По речима 
Раденковића, у складу са овим, динамика је задовољена.

Претходна два месеца праћена су дискусијама око на-
вођења периода обрачуна на рачуну, јер су  четири при-
вредна руштва наводила период првог и последњег дана 
у месецу, док Београд тај период обрачунавања наводи од 
дана очитавања до наредног очитавања. Када је реч о 
припреми обрачуна за септембар, свим операторима 
дистрибутивног система је наложено да интензивирају 
очитавање утрошене енергије и израде рачуне имајући у 
виду датум доспећа рачуна.

Раденковић је детаљније приказао проблем са којим су 
се привредна друштва суочила у вези са пребацивњем 
претплате са рачуна оператора дистрибутивног система 
на рачун ПД "ЕПС Снабдевање": „Испоставило се да  су 
привредна друштва имала различита решења за преба-
цивање тог новца. Наш, и предлог осталих привредних 
друштава  био је да се пребацивање новца изврши ауто-
матски. Међутим, правни савет у ЈП ЕПС и Дирекција за 
правна послове донела је одлуку да, с обзиром на то да се 
ради о два правна лица, та одлука није у складу са 

Законом и да сваки купац мора на шалтеру своје дистри-
буције да поднесе захтев о пребацивању вишка новца са 
рачуна оператора дистрибутивног система на рачун ПД 
"ЕПС Снабдевање“. Грађани су овако и поступали док 
проблем није настао у београдској електродистрибуцији, 
након чега је донета одлука на пословном колегијуму да 
се новац аутоматски пребацује. Након тога, вишак уп-
лаћеног новца, одлазио је на рачун ПД ЕПС Снабдевање 
за електричну енергију, а када би се и тада појавио вишак 
новца, онда је затварана РТВ претплата.

На састанку су разматране активности предузећа за те-
кући месец и одлучено је да се  највише пажње посвети 
новој кампањи привредног друштва о репрограму дуга 
„Од врата до врата“ која продразумева излажење у сусрет 
свим купцима електричне енергије који желе да овај спо-
разум потпишу код своје куће, нарочито за непокретна и 
инвалидна лица, којима је проблем да дођу до најближе 
експозитуре. Потребно је да се они само јаве CALL  цен-
тру на бесплатни број телефона 0800 018 000, дају своје 
податке и биће им заказан термин када ће доћи наша еки-
па код њих ради склапања споразума. Раденковић пред-
виђа да ће  кампања кренути већ почетком наредне не-
деље. 

Потребно је посебно анимирати ону категорију купаца 
чије је договање у висини до 10.000 динара, којима ће би-
ти достављена на кућну адресу понуда споразума са от-
пустом дуга од 40%, којих има око две стотине хиљада.. 

План је да се од почетка наредне седмице крене у ак-
тивну медијску кампању с тим да се запослени у свим 
огранцима ангажују и најбоље могуће представе циљеве 
и повољности поменуте кампање. – закључено је на са-
станку.

Ј.К.
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Нема киловатчаса  
који се не плаћа

Сведени гУбици за Првих ОСам меСеци Ове гОдине

Н а годишњем нивоу, неопходно је да ПД "Југоис-
ток" издвоји око шест милијарди динара за на-
бавку електричне енергије за покривање губита-

ка. Центар за смањење губитака ПД „Југоисток“ Ниш 
планира да у наредних пет година ниво губитака смањи 
за скоро седам процената, што изискује упорност, ула-
гања и напоран рад, истакао је Мирољуб Јовановић, ру-
ководилац Центра за смањење губитака у ПД "Југоисток" 
Ниш.

Испоручену електричну енергију плаћају купци. Међу-
тим, електричну енергију која се изгуби у дистрибутив-
ном систему, плаћа оператор дистрибутивног система. 
Стога, сва енергија преузета на местима раздвајања из-
међу ЕМС – а и оператора дистрибутивног система мора 
да буде плаћена. „Нема kWh који се не плаћа. Електричну 
енергију која купцима није испоручена, практично из-
губљену у трансформацијама или украдену, мора да пла-

ти оператор дистрибутивног система“ – наглашава Миро-
љуб Јовановић. Од 13,2 милијарде динара, колики је при-
ход "Југоистока" за ову годину, треба издвојити 45% за на-
бавку енергије за покривање губитака. Јовановић истиче: 
„ЕПС – у се мора надокнадити сваки kWh и због тога смо 
све снаге усмерили на смењење губитака. То је веома дуг 
и тежак процес који захтева пуно рада и времена“. У скла-
ду с овим, треба имати у виду да је нереално очекивати да 
се за годину дана постојећи губици могу свести на при-
хватљиве.

Задатак Центра за смањење губитака је да у наредних 
пет година оствари своја предвиђања да губитак са 
18,55%, с краја прошле године, сведе на 11,62%. То прак-
тично значи да губитке треба смањити за скоро седам 
процената, а то није нимало лак задатак. „Смањиваћемо 
губитке из године у годину, а то захтева улагања. 
Основно за смањење губитака је замена и зашти-
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та бројила, обезебеђивање и измештање мерних 
места ван куће, на стуб или постоље. Без овога 
нема већих ефеката у смањењу губитака, а тај 

процес захтева инвестиције за набавку опреме, као и рад-
не снаге која треба да обавља те послове, затим, повећање 
контроле ради утврђивања где су губици највећи“ – по-
ручује Јовановић и истиче да су његове бриге усмерене ка 
Прешеву, у коме су за првих шест месеци ове године гу-
бици достигли ниво од 52,45%. „Тога нигде у свету нема“ 
– даље истиче Јовановић – „Томе мора да се стане на крај, 
јер једног тренутка ћемо морати да сведемо губитке на 
неких 6%“. Потребно је време, савременија опрема, нове 
трафостанице да би се тзв. комерцијални губици свели 
на минимум и достигао проценат који је постигла нпр. 
Словенија, свега пет одсто губитака.

Повољна околност за операторе дистрибутивних сис-
тема је та да Агенција за енергетику, која уосталом и 
одређује цену електричне енергије по kWh, има у виду 
овако велике губитке и при калкулацији за израду ценов-
ника узима у обзир и трошкове за набавку неопходне 
енергије за покривање губитака. Међутим, то се односи 
на губитке чији је ниво Агенција дозволила, што значи да 
се утврђеним ценовником покривају само губици до доз-
вољеног нивоа. Конкретно, наложено је да се губици ове 
године смање за 1,2% и предвиђени буџет биће довољан 
за покривање губитака до овог нивоа. „Стога, наш је 
план, не да смањимо губитке за 1,2%, већ за 1.38%, од-
носно више него што је ЕПС тражио од нас“. – појаснио је 
Јовановић. Према плану, губитке је, за првих шест месе-
ци требало смањити за 1,93%, јер је то период за који је 
уобичајено да потрошња електричне енергије буде већа. 
Губици су смањени за 2,22%, односно, 15% више него што 
је било планирано. То је одличан резултат. По 
Јовановићевим речима, остварени су изванредни резул-
тати у појединим огранцима. На првом месту треба пох-
валити ЕД Пирот који има изузетно мале губитке, чак де-
сет пута више од планираног нивоа. „Наш план је да до 
2017. године укупне губитке смањимо на 11, 62%, док ЕД 
Пирот планира да свега 8% буде у губицима те године, 
чему би требало и остали огранци да теже“ – рекао је 
Јовановић. Треба, даље, истаћи и успех Лесковца, 
Прокупља и Елекртотимока Зајечар на постигнутим из-
ванредним резултатима у смањењу губитака. Највећих 
проблема и ове године има ЕД Врање, због огромних гу-
битака у Прешеву (52,45%) и Бујановцу са 46 одсто губи-
така. По Јовановићу, међутим, највећи проблем предста-
вља ЕД Ниш. Разлог за то је што ЕД Ниш преузима око 30 
процената укупне енергије, а има висок ниво губитака. 
Поређења ради, на крају прошле године 45% укупног 
процента губитака „Југоистока“ припао је Нишу. Осим 
Прешева и Бујановца, највећа стопа крађе електричне 
енергије је управо у Нишу. Веома је важно да се сва рас-
положива средства употребе не би ли се губици свели на 

ниво планираног, јер би то значило много мање трошко-
ве за набавку енергије за покривање губитака. Врло је ва-
жно рећи да се редовним плаћањем електричне енергије 
остварује двострука корист. С једне стране, уколико се 
губици смање који проценат више од наложеног, енергија 
се, практично, преноси купцу; Док се, с друге стране, 
остварује просечна цена за набавку електричне енергије 
од 1,09 динара по kWh, уместо тренутне цене од 5,76 ди-
нара за kWh.

Да би ситуација била јаснија, постигнути ниво губита-
ка од 2,22% на нивоу „Југоистока“, остварен за првих шест 
месеци ове године, пренето у енергију, заправо значи 38 
MWh, тј. 38 милиона kWh, што је месечна потрошња за 
цео један град величине Врања - са пословницама 
Прешево, Бујановац и Владичин Хан.

У односу на јул претходне године, ове године је тај ме-
сец донео мање губитке за 2,44 одсто, што је за 0.74 про-
цента изнад планираног, а тај тренд је настављен и наред-
ног месеца

Појединачно, на месечном нивоу, сви огранци су по-
стигли одличне резултате и по речима Мирољуба Јова-
новића, овакав осмомомесечни резултат је одличан по-
казатељ рада и ангажованости код свих огранака. 

"Процентуално гледано, наш план је био веома амби-
циозан. Наиме, захтев ЕПС - а за ову годину је смањење 
губитака од 1.02%, док је наш план 1,38%" - истиче 
Јовановић и додаје: "Ако следећа четири месеца губици 
остану на нивоу претходне године, наш план ће бити 
остварен".

Посматрајући огранке, Пирот је од планираних 0.09 
процената достигао 1.42 процента смењених губитака и 
тиме остварио план за 2014. годину. Код осталих ограна-
ка, резултати су такође за похвалу, јер су смањења код 
већине изнад планираних. Изузетак су Врање и Ниш, 
који би и поред видног помака у смањењу губитака тре-
бало да постигну барем план до краја ове године, иако из-
гледи за то нису велики. 

Било би, међутим, незахвално давати процене о бу-
дућем стању ствари, јер кључни услови за завиднији на-
предак нису испуњени. Наиме, и поред тога што резулта-
ти показују очигледан рад у свим огранцима, помак не 
може бити загарантован без повратне информације и 
конкретног одговора од стране ЕПС - а у вези са набав-
ком нових бројила за сваку трафостаницу и обезбеђи-
вањем радне снаге, односно, електромонтера. Такође је и 
подршка државе у вези са овим проблемом од великог 
значаја, чиме би се знатно брже и боље дошло до резулта-
та, а новац би одлазио у инвестирање, уместо на покри-
вање дугова - закључио је Јовановић.

J.K.
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одобрена снага у „стодесеткама“- 
основ за коефицијенте свођења

ПредСтавници еПС-а и емС-а Са ПредСтавницима агенциЈе за енергетикУ  
О актУелним ПрОблемима везаним за  ПреУзете "СтОдеСетке"

У пркос томе што је и званично обављена примопре-
даја трансформаторских станица и пратећих по-
стројења на напонском нивоу 110 kV сагласно 

закључку Владе Србије донетом крајем фебруара, остало 
је још много оперативних питања, који су актуализовани 
током прелазног периода у којем, при одржавању преузе-
тих "стодесетки", радницима ЕПС-а и даље помажу рад-
ници ЕМС-а. Управо је решавање ових питања било 
предмет састанка представника дирекција за управљање 
привредних друштава за дистрибуцију електричне енер-
гије ЕПС-а, представника ЕМС-а и Агенције за енергети-
ку Републике Србије, чији је домаћин био ПД "Југоисток-
Ниш". Представници двеју најважнијих државних ком-
панија у области енергетике су се на састанку, који је во-
дио Саветник за техничка питања у Дирекцији за дист-
рибуцију електричне енергије ЕПС-а, др Бојан Ивано-
вић, сагласили да се коефицијент свођења преузете енер-
гије од ЕМС-а израчунава на основу средњег нивоа опте-
рећења на годишњем нивоу. Ово решење је најправич-
није, како је на састанку истакнуто, јер узимањем овог 
коефицијента за одређивање преузете енергије и у еко-
номском смислу не би ишло на штету ни оператера 
дистрибутивног система, као ни ЕМС-а.

Предлог је подржао и Аца Вучковић из Агенције за 
енергетику а истовремено се сагласио и са ставом руко-
водиоца Сектора за трговину ЕМС-а Игора Јуришевића 
да је веома битно за пословање обе компаније да се утвр-
ди фиксни коефицијент који би важио у дужем времен-
ском периоду и то не мањем од годину дана. То је, како је 
речено, важан уговорни параметар који омогућује опера-
тивно деловање. Ивановић је подвукао да је најкорект-
није изабрати одобрену снагу за одређивање фиксног ко-
ефицијента и на тај начин одредити за сваки преузети 
објекат средњу вредност за свођење, а директор Дирекције 
за управљање у „Југоистоку“ Александар Крстић је пред-

ложио да се формира радна група на нивоу ЕПС-а која би 
утврдила методологију за израчунавање коефицијената 
свођења према корисницима дистрибутивног система на 
местима где се не поклапа мерно место са местом предаје 
електричне енергије. Вучковић је подржао Крстићев 
предлог и нагласио да су ови коефицијенти неопходни и 
због нове Уредбе, јер корисник, ако је трансформаторска 
станица у његовом власништву, може тражити да се ме-
рење енергије своди на средњенапонску страну. 

На састанку је истакнуто да је највећи проблем у при-
мопредаји електроенергетских објеката, далековода и 
трансформаторских станица, то што и даље Дирекција за 
имовину РС није дала на коришћење ове објекте ЕМС-у и 
ЕПС-у. Зато је, у ишчекивању одговора Дирекције, дого-
ворено да комуналне трошкове, сопствену потрошњу ТС 
и остало, до даљњег плаћа ЕМС. Константовано је да је 
неопходно да се потпише и Споразум о заштити на раду, 
јер се сада дешава да екипе ЕМС-а и ЕПС-а заједно раде у 
преузетим трансформаторским станицама приликом 
њиховог одржавања.

Велики део дискусије на састанку је био посвећен и то-
ме да ли произвођачи електричне енергије из обновљи-
вих извора треба да финансирају и изградњу потребних 
прикључака. Љиљана Хаџибабић из Савета Агенције за 
енергетику подвукла је овом приликом да ако држава 
хоће да оствари 27 посто производње из обновљивих из-
вора енергије до 2020. године мора да омогући повољне 
услове инвеститорима и када је у питању изградња при-
кључака. Усвојено је да се договори састанак са представ-
ницима Министарства енергетике на којем ће се изнети 
најповољније решење које ће бити у интересу произвођа-
ча, али и оператера дистрибутивног система.

Оливера Манић

Одобрена снага- правично решење и за дистрибутере и за ЕМС
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Прекиди у напајању  
мањи него лане

на Седници техничкОг Савета „ЈУгОиСтОка“ ПОтврђенО да Је диСтрибУтивни  
СиСтем фУнкциОниСаО СтабилниЈе негО минУлих гОдина

Електроенергетска ситуација током 
последњих месеци у свим огранцима стабилна. 
Показатељи поузданости рада система 
на нивоу привредног друштва повољни, 
констатовао председник Техничког савета 
Александар Крстић. Обавезно присуство 
координатора из огранака приликом извођења 
ремонта на преузетим стодесеткама, а 
екипе ЕМС-а дужне да поступају у складу 
са Упутством о диспечерском управљању 
"Југоистока". На радним местима за 
одржавање преузетих трансформаторских 
станица од ЕМС-а упослити најискусније 
електромонтере.

У честалост прекида у напајању електричном енер-
гијом и њихово време трајања на нивоу Привред-
ног друштва „Југоисток-Ниш“ је много повољније 

у односу на исти период не само лане, већ и неколико по-
следњих година, што доказује да електроенергетски сис-
тем стабилно функционише, речено је на последњем са-
станку Техничког савета „Југоистока“. Директор Дирек-
ције за управљање и председник Техничког савета „Југо-
истока“ Александар Крстић подвукао је том приликом да 
је, и поред великих проблема са старим трансформатор-
ским станицама које су преузете од ЕМС-а, поузданост 
рада дистрибутивног система у првих осам месеци 2013. 
године била на знатно вишем нивоу него претходних го-
дина. Показатељ поузданости САИДИ (просечно трајање 
прекида по купцу) је за 41 посто бољи, док је показатељ 
САИФИ (просечан број прекида по купцу) за 27 посто 
бољи у односу на исти период 2012. године.

Анализирајући месечне податке показатеља поуздано-
сти по огранцима, директор Крстић је навео да је огра-
нак ЕД Пирот за непланиране радове на нивоу из прет-
ходних година, а када су у питању прекиди за планиране 
радове, показатељи су много већи што указује на већи 
обим планираних радова на електроенергетској мрежи у 
августу. У огранку ЕД Ниш су показатељи поузданости и 
за непланиране и за планиране прекиде били мањи него 
ранијих година, што не значи да су имали мање актив-

ности код планираних радова већ, како је напоменуо ру-
ководилац Сектора за управљање огранка Дејан Вучко-
вић, да су боље организовали радове током искључења. 

ВИШЕ ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА, 
МАЊЕ НЕПЛАНИРАНИХ

Огранак ЕД Прокупље је имао већи ниво показатеља 
поузданости због планираних радова на реконструкцији 
далековода „Рача-Мердаре“, док је огранак ЕД Лесковац 
имао чак три пута већи показатељ САИДИ за планиране 
прекиде него ранијих година. У огранку Електротимок 
Зајечар су показатељи на сличном нивоу у односу на пре-
тходне три године, а када је у питању огранак ЕД Врање, 
августовски ниво показатеља поузданости за непланира-
не прекиде је знатно бољи него претходних година. 
Директор Крстић је нагласио да ниједан огранак на ни-
воу ЕД "Југоисток" у току месеца августа није имао пре-
киде са великим бројем купаца и дужим трајањем.  

У огранку ЕД Врање, како је истакао директор за те-
хнички систем овог огранка Владица Алексић, одвијају 
се редовне активности одржавања на нашим објектима, 
али је тренутно највећи проблем недостатак материјала 
за ремонт који је неопходан за припреме за наступајућу 
зиму, као и опрема за евентуалне хаварије у зим-
ској сезони. Директор Крстић је тим поводом на-
вео да су јавне набавке неопходне опреме интен-

Електроенергетска ситуација у свим огранцима 
стабилна, мањи број прекида у напајању
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зивиране и да је потребно да 
се сви планирани послови за-
врше у овој години да би за 

зиму објекти били што спремнији, 
као и да за инвестиције и одржавање 
у следећој години ЕД "Југоисток" до-
бије више средстава захваљујући 
већем степену реализације планова.

Огранак ЕД Лесковац је, према ре-
чима директора за технички систем 
Предрага Савића, имао непланиране 
прекиде у августу због три 10 kV дале-
ковода, који чине чак 60 посто непла-
нираних прекида у напајању у овом 
месецу. Он је потврдио да се улажу 
велики напори да се проблеми са тим 
далеководима што пре санирају. 
Разлог повећаном броју планираних 
прекида на подручју огранка ЕД 
Лесковац у августу су, пре свега, ре-
визије на електроенергетским објек-
тима. У огранку ЕД Прокупље су ра-
дови на реконструкцији 35 kV далеко-
вода Рача-Мердаре обележили август. 
Директор за технички систем огран-
ка ЕД Прокупље Бора Михајловић је 
истакао да је велики проблем чекање 
на сагласност сече растиња на под-
ручју овог огранка, јер је набујало 
растиње испод далековода управо 
најчешћи узрок непланираних пре-
кида у напајању током летњег пери-
ода.

Директор за технички систем огра-
нка ЕД Пирот Зоран Манчић је под-
вукао да је електроенергетска ситу-
ација на конзуму овог огранка ста-
билна. Планиране прекиде у прошлом 
месецу огранак ЕД Пирот, како је 
Манчић рекао, имао је због ревизија 
трансформаторских станица напон-
ских нивоа 35/10 kV и 10/04 kV, из-
мештања 35 kV далековода због из-
градње нове фабрике „Тигар гуме“, 
као и прекиде због радова на 
„Коридору 10". Манчић је навео про-
блем решавања конверзије права за 
земљиште трансформаторске стани-
це 35/10 kV „Пирот 8“. Ова трансфор-
маторска станица због тога још није у 
функцији, јер и поред обећања руко-
водства локалне самоуправе да ће за 
почетак издати привремену дозволу а 
касније и решити питање конверзије 
права, одговора од надлежних још 
нема. Пуштање у погон трансформа-
торске станице „Пирот 8“ је од вели-

ког значаја за приградска насеља у околини 
Пирота, која би тамошњим купцима обезбе-
дила стабилно напајање електричном енер-
гијом. 

Огранак Електротимок Зајечар је, како је 
рекао директор за технички систем Драган 
Рапаић, према показатељима поузданости 
рада дистрибутивног система у овој години 
на нивоу претходних година  кад су у питању 
планирани, али и непланирани прекиди. 
Рапаић је истакао овом приликом да је функ-
ционисање система стабилно, мада су се у 
појединим трансформаторским станицама у 
последње време јавили проблеми са електро 
опремом. Велики проблем Електротимока, 
како је Рапаић навео, представљају вандали 
који обијају трансформаторске станице за-
рад пљачке бакра. -Пљачка бакра је на под-
ручју Електротимока попримила катастро-
фалне размере, каже Рапаић. 

Недавно обијање трансформаторске ста-
нице у Бору могло је да проузрокује да вели-
ки број купаца остане без напајања електрич-
ном енергијом. Зарад мале добити коју ван-
дали остварују нелегалном продајом бакра, 
чини се вишеструко већа штета на електро-
нергетским објектима. Уз помоћ Центра за 
безбедност и заштиту ускоро ће критичне 
трансформаторске станице на подручју 
Електротимока, како је речено на седници 
Техничког савета, да добију видео надзор. 
Полиција са овог подручја је обећала да ће у 
тренутку када спази лопове одмах слати своје 
интервентне екипе на лице места. Ове године 
је, према Рапаићевим речима, завршен вели-
ки посао око сече растиња. Већ у марту, како 
Рапаић каже, је завршена сеча растиња на 
свим критичним местима где би растиње 
могло да угрози нормално напајање елек-
тричном енергијом одређених подручја. Овај 
обиман посао вредан десет милиона динара 
обезбедиће већу стабилност у функциони-
сању електроенергетског система за пред-
стојећу зиму. 

И у огранку  ЕД Ниш током августа месеца  
је електроенергетска ситуација била стабил-
на. Руководилац Сектора за управљање 
огранка ЕД Ниш Дејан Вучковић је рекао да 
су у протеклом периоду од последњег састан-
ка урађене ревизије седам трансформатор-
ских станица напонског нивоа 110/x kV и 35/x 
kV и 55 ревизија трансформаторских стани-
ца 10/0,4 kV, као и грађевинска санација две 
трансформаторске станице напонског нивоа 
35/10 kV "Ћеле Кула" и "Црвени крст". 
–Што се тиче планираних радова на 
електроенергетској мрежи, сваког 

ОБУКА О УНОСУ ПОДА-
ТАКА О ПРЕКИДИМА

Дирекција за управ-
љање „Југоистока“ ор-
ганизоваће од почетка 
октобра обуку за ко-
ришћење Апликације о 
прекидима и израчуна-
вање показатеља по-
узданости. Обука се 
организује, према ре-
чима Братислава Нико-
лића из Дирекције за 
управљање, да би се 
смањио број грешака 
приликом уноса пода-
така у диспечерске це-
нтре огранака. Највећи 
број грешака око уноса 
података прави огра-
нак Електротимок Заје-
чар, поготову када су у 
питању подаци о не-
планираним прекиди-
ма. Најмање проблема 
око уноса података, ка-
ко каже Братислав Ни-
колић, има у огранку  
ЕД Врање. Обука ће би-
ти организована у уп-
рави за представнике 
огранака који се баве 
изменама података о 
ЕЕО у Апликацији, као и 
у сваком огранку пона-
особ за најшири круг 
корисника који ће у 
свакодневном послу 
имати потребе за гене-
рисањем извештаја о 
прекидима и анализе 
показатеља поуздано-
сти. –По ажурности 
слања извештаја ЕПС-у 
са подацима о преки-
дима најбољи смо од 
свих привредних дру-
штава, рекао је дирек-
тор Дирекције за упра-
вљање Александар Кр-
стић и додао да би тај 
позитиван тренд тре-
бало да наставимо и 
убудуће, јер је преци-
зан извештај о показа-
тељима поузданости 
рада система значајан 
не само за ЕПС и Аген-
цију за енергетику, већ 
и за сам ЕД "Југоисток" 
због анализе рада те-
хничког система.
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дана иду све екипе и нема 
празног хода, подвукао је Ву-
чковић.- У периоду од 20.08. 

до 24.09. издате су чак 263 дозволе за 
рад на електроенергетским објекти-
ма, рекао је Вучковић.

ЦИЉ- ОВЛАДАТИ 
ОДРЖАВАЊЕМ СТОДЕСЕТКИ

На овом Техничком савету разма-
трана су и кључна питања везана за 
превентивно и интервентно одржа-
вање трансформаторских станица на-
понског нивоа 110 kV које су јуна ове 
године прешле на коришћење и одр-
жавање из ЕМС-а у ЕД "Југоисток". 
Будући да се ближи крај трајања уго-
вора о одржавању ових трансформа-
торских станица са ЕМС-ом, дирек-
тор Крстић је констатовано да је нео-
пходно формирати или употпунити 
сопствене екипе за одржавање ових 
објеката. Такође, биће неопходно, уз 
спровођење поступка јавних набав-
ки, одабрати фирме које ћемо корис-
тити повремено у 2014. години, ис-
кључиво за послове којима још нисмо 
овладали у процесу одржавања.

Према речима шефа Службе за пла-
нирање и анализу погона Далибора 
Николића, екипе ЕМС-а, које раде на 
одржавању преузетих трансформа-
торских станица, морају да поступају 
у складу са Упутством о диспечер-
ском управљању "Југоистока" прили-
ком исходовања дозвола за извођење 
радова. Николић је, такође, пренео 
упозорење представника ЕМС-а да, 
приликом извођења радова у неким 
огранцима, надлежне екипе 
"Југоистока" нису биле присутне на 
лицу места иако су биле у обавези. 
Присуство наших људи је обавезно, 
према речима Далибора Николића, у 
процесу овладавања самосталним 
одржавањем због учења од колега из 
ЕМС-а који су те објекте годинама 
одржавали, а пре свих неопходно је 
присуство именованих координатора 
који и верификују записнике о изве-
деним радовима. 

О. Манић

„ExpErt“ АПЛИКАцИЈА ЗА БОљЕ ПОСЛОВАЊЕ

„Expert“ апликација која је заживела пре годину и по 
дана је јединствена по томе што први пут путем једне 
апликације може да се сагледају повезано сви 
материјални и технички трошкови. О примени „Expert“ 
апликације на састанку је говорио Братислав 
Петровић из Дирекције за планирање и инвестиције, 
који је овом приликом истакао да се путем апликације 
не третира само електроенергетски објекат већ и сва 
опрема коју тај објекат садржи. Путем ове апликације 
ће се пратити и реализација планова инвестиција и 
одржавања.

ПОДАцИ О ПРИОРИТЕТНИМ КУПцИМА

Дирекција за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а 
наложила је свим дистрибутивним привредним 
друштвима да сваке недеље шаљу податке о 
прекидима приоритетних купаца. Према речима 
Братислава Николића приоритетним купцима се 
сматрају они купци у смислу члана 37. и 38. Уредбе о 
испоруци електричне енергије. То су заправо 
болнице, домови здравља, вртићи, војни објекти, 
полицијске станице и друге установе од виталног 
друштвеног значаја. Дирекција за управљање ће, уз 
помоћ центра за информационе технологије, 
извршити дораду Апликације о прекидима чиме ће се 
аутоматизовати генерисање извештаја о 
приоритетним купцима према Дирекцији за 
дистрибуцију ЕПС-а, а уз то, олакшаће се и 
обавештавање приоритетних купаца о прекидима у 
напајању електричном енергијом.
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„Expert“ за боље пословање

аПликативни СОфтвер ПОгОнСкОг књигОвОдСтва У ед "ЈУгОиСтОк"

Унос података види се у 
истом тренутку на нивоу 
целог привредног друштва. 
- Апликација обезбеђује већу 
ефикасност у раду. - Први 
пут на једном месту сви 
подаци од општих трошкова 
до трошкова везаних за 
електроенергетске објекте 
свих напонских нивоа.

Д оба експанзије информационих технологија омо-
гућило је вишеструке добити савременим компа-
нијама, које уз помоћ примене разних софтвер-

ских алата не само да лакше воде пословање него и 
смањују текуће трошкове. Тако је и Привредно друштво 
за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток“ почело 
пре више од годину дана са апликативним софтвером 
погонског књиговодства којим се први пут прате сви 
трошкови и учинци на нивоу ПД. Творац ове комплексне 
апликације, Љубиша Рашић из Центра за информационе 
технологије ЕД "Југоисток“ подвлачи да се овим софтвер-
ским пакетом прате апсолутно сви трошкови, почев од 
општих трошкова до трошкова везаних за функциони-
сање електроенергетских објеката свих нивоа на конзум-
ном подручју привредног друштва.

- Апликација „Expert“ представља сјајан алат за упра-
вљање трошковима и у преводу представља књиговод-
ство трошкова и учинака. То се у крајњој фази употребе 
и овладавања апликацијом може звати и менаџерским 
књиговодством - објашњава Рашић.

Налог за израду софтвера издат је крајем 2011. године, 
експериментално ради у 2012. години, а са активнијом 
применом се кренуло од 2013. године, када су препознати 
сви бенефити и када је започето превазилажење почет-
них проблема, а првенствено устаљених навика запосле-
них, који у највећој мери треба да користе „Expert“. 
Променити вишегодишњи устаљени режим рада и мо-

дернизовати систем какав је „Југоисток“, представљало је 
прави изазов Дирекцији за планирање и инвестиције, 
која је започела имплементацију „Experta“, а све у циљу 
смањења трошкова пословања и унификације у раду це-
ле фирме.

Рашић додаје да је основна намена апликације праћење 
свих трошкова и учинака на нивоу ПД, од општих трош-
кова преко плата запослених, до трошкова на инвентар-
ским бројевима електроенергетских и неенергетских 
средстава. Сви послови и активности ЕД „Југоисток“  су 
детаљно разврстани по типу, врсти и активности радних 
налога чиме смо превазишли досадашње проблеме на 
разврставању трошкова у књиговодству.

Типови радних налога су дефинисани као: општи 
трошкови, трошкови плата, трошкови одржавања вози-
ла и радних машина, трошкови појединачних радних на-
лога на инвентарским бројевима, праћење послова служ-
би и извршилаца и праћење налога према добављачу. 
Обезбеђено је праћење трошкова по SLA уговорима веза-
но за захтеве Снабдевача према Оператору дистрибути-
вног система, трошкови обраде, дораде и нових основних 
средстава..

- Суштина је у томе што је отварање и праћење радних 
налога спуштено на ниво службе, чиме је омогућено 
праћење и оптимизација рада сваке службе – ка-
же Рашић. -  Књиговодство трошкова и учинака 

Апликација као сјајан алат за мерење трошкова и учинака
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ради у реалном времену, тако да чим се отвори 
неки радни налог или неко нешто требује, то од-
мах сви виде и све промене су одмах на распола-

гању свим корисницима. Отварањем радног налога, ау-
томатски се отвара и у финансијском књиговодству, чи-
ме је спречено дуплирање посла, а у погонском књиго-
водству се не може неко ангажовати а да нема решење у 
кадровској евиденцији. Сви морају да раде активно и до-
кументација не сме више да чека (задржавање требо-
вања), мора одмах да се спроводи како би се трошкови 
евидентирали одмах.

Омогућено је праћење по позицијама из плана и по 
уговорима, као и период извршавања. Како каже наш са-
говорник, радни налог је везан за службу, а везује се за-
хтевницом за радни налог активности (рад више служ-
би). Свака радна станица (рачунар у мрежи) је повезана и 
може користити апликацију. Систем је заштићен преко 
лозинке, чиме је евидентирано ко шта ради.

- Апликација предвиђа контролу залихе материјала. 
Отварањем радног налога, проверава се да ли постоји ма-
теријал у магацину и активира се служба за набавку и ре-
зервише се потреба у магацину, а онемогућен је досада-
шњи проблем да једна служба требује материјал који је 
набављен за другу – указује Рашић. - Требовање се одмах 
штампа, чиме је јасно и одмах дефинисано шта је истре-
бовано и нема узимања из магацина и накнадног за-
вођења требовања . Тако да нема манипулације. 

Према речима нашерг саговорника, обавезна је факту-
ра при доласку материјала, а улаз у магацин контролише 
служба набавке и техничко лице, где се одређује шифра 
материјала по којој се разврстава. У току је израда једин-
ственог шифрарника на нивоу ЕД „Југоисток“ Ниш, што 
ће елиминисати било какву забуну. Служба за набавку 
контролише фактуру са понудом, контролише се квали-
тет и квантитет, а евидентирањем фактуре у служби за 
набавке, материјал постаје доступан за требовање, чиме 
је елиминисана могућност изласка материјала из фирме 
без евиденције улаза.

„Expert“ повезује финансијско, материјално и мага-
цинско књиговодство, књиговодство основних средста-
ва, кадровску евиденцију и обрачун плата, чиме је постао 
изузетно битан фактор у процесу уређивања система по-
словања „Југоистока“. Сви запослени представљају кари-
ку у ланцу система и сви су међусобно повезани и зави-
сни једни од других, односно, извршење једних радних 
задатака повлачи благовремено извршење радних зада-
така других служби, при чему „Expert“ повезује све ак-
тивности и инсистира на ажурности у раду.

- На овај начин, остварујемо значајне помаке у посло-
вању, превазилазимо застареле и прихватамо нове нави-
ке у раду и припремамо се за тржишну утакмицу у којој 
све „рупе“ у одбрани морају бити покривене и где је сва-
ки играч у тиму подједнако битан – објаснио је Рашић.

О. Манић

Стална надоградња 

Ваља, такође, истаћи да се апликација стално 
надограђује и проналазе нова решења за њено 
боље функционисање. Рашић наводи да Дирекција 
за планирање и инвестиције организује сваког 
месеца састанке са представницима релевантних 
служби како би се указивањем на проблеме у раду 
апликације и њиховим препорукама пронашла 
нова решења, која ће омогућити већу ефикасност 
и поузданост у примени апликације, а самим тим и 
боље и модерније пословање.

Нема грешака

Коришћењем овог софтвера елиминисани су 
неажурна обрада података, неразврставање 
трошкова, погрешно разврставање и груписање 
више трошкова у један. „Expert“ спречава нејасну 
евиденцију и слику пословања нетранспарентност 
трошкова, као и непрегледност употребе средстава 
(возила, машина, радне снаге...),  малверзације и 
злоупотребу.
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ПД "ЈУГОИСТОК" НИШ НАГРАДИО 
ОЛИМПИЈСКО ЗЛАТО

Д иректор ПД "Југоисток" Ниш, проф. др Игор Но-
ваковић, честитао је данас младом Жарку Ранђе-
ловићу постигнути успех на освојеном злату на 

управо одржаној Математичкој олимпијади у Колум-
бији, уручивши му лап топ у виду захвалности и подрш-
ке у своје, као и у име привредног друштва.

"Данас сам поносан што сам са особом која је памет-
нија од мене. Ово је скроман поклон за овако велики ус-
пех" - рекао је Новаковић додавши: "Није ни поштено, а 
ни етички, овакав успех наградити овако скромно, али у 
овим тешким временима, било какав поклон је добродо-
шао". Директор је Ранђеловићу уручио поклон са поно-
сом и надом да ће млади Жарко моћи да убудуће ради на 
програмирању и свим оним областима за које је заинте-
ресован и у којима постиже најбоље резултате. Оно што 
треба истаћи је постојање иницијативе да се прво нишко 
олимпијско злато додатно награди стипендијом од стра-
не привредног друштва. "Ми ћемо се већ у току данашњег 
дана обратити Управном одбру ЕПС - а и инсистирати на 
томе да Жарко буде наш стипендиста" - најавио је 
Новаковић и изразио жељу да се овом успешном младом 
човеку помогне не само да напредује, већ и у томе да ос-
тане да живи и ради у свом родном граду, када за то буде 
дошло време. 

На 54. Математичкој олимпијади у Колумбији, одржа-
ној од 18 - 28. јула у Колумбији, Жарко Ранђеловић, уче-
ник трећег разреда Гимназије "Светозар Марковић" у 
Нишу  освојио је златну медаљу. "Свакако није било лако 
урадити оно што сам ја урадио" - рекао је Жарко и даље 
појаснио: "Ова медаља, иако златна,  не значи прво место. 
Постоји више златних медаља. Ове године је било 45 ос-
војених злата, од 550 најбољих такмичара, ја сам заузео 
34. место што ми је говорило да је могуће освојити и зла-
то. Ово такмичење карактерише изузетно јака конкурен-
ција, на којем учесници из Кине и Сједињених Америчких 
Држава дуги низ година освајају и по неколико злата, а 
представник града Ниша успео је да буде бољи од неких 
међу њима. Такмичење је трајало два дана, са по три за-
датка по дану и расположивим временом за њихово ре-
шавање од четири и по сата. "Укупан број поена је 42, које 
ретко ко достигне. Ове године није било никога са макси-
малним бројем поена, а ја сам освојио 31 и тиме осигурао 
злато". 

Ранђеловић не крије задовољство и радост због указа-
не пажње и слуха за његов успех, али истиче да је још 
увек рано за планове. Када је реч о иностраним понуда-
ма, постоје одређени универзитети у Енглеској, на којима 
само учешће на Олимпијади пружа шансу за упис, с тим 
да је најбољима у својим земљама загарантована пуна 
стипендија. "Што се понуде тиче, било би ми драго да бу-
дем Ваш стипендиста. Ја увек бирам и тражим место које 
ће ми омогућити успех. Међутим, када бих, и ако бих, мо-
гао да бирам између понуда у иностранству и истих так-
вих услова у својој земљи, увек бих изабрао Србију и свој 
град" - закључио је млади Жарко.

На такмичењима  Жарко учествује од четвртог разреда 
основне, а озбиљно им се посвећује од другог разреда 
средње школе. На Републичком такмичењу из математи-
ке Жарко је прошле године освојио прво место.
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Скроман поклон за велики успех
награда за ОлимПиЈСкУ брОнзУ

Д иректор ПД „Југоисток“ Ниш проф. др Игор Но-
ваковић, уручио је младом математичару и уче-
нику другог разреда гимназије „Бора Станко-

вић“, Ивану Дамјановићу таблет уређај, произвођача 
Samsung, честитавши му освојену бронзану медаљу на 
скоро одржаној матетматичкој Олимпијади у Колумбији 
и, уједно, изразио захвалност што је овај млади човек за-
ступао наш град на светском такмичењу.

„Захвалан сам Ивану. Он је најмлађи носилац медаље 
на светској Олимпијади из математике“ – рекао је 
Новаковић, додавши да је као некадашњи ученик гимна-
зије "Бора Станковић", и сам поносан на Иванов успех. 
Директор Новаковић није крио задовољство тиме што су 
два наша млада суграђанина донела медаље нашем граду, 
упутивши Ивану речи подршке и хвале: „Задовољство је 
велико. Поклон је скроман, у односу на резултат који је 
овај младић постигао“.

Честиткама се придружила и Љиљана Златановић, ди-
ректорка гимназије, првенствено се захваливши дирек-
тору Новаковићу на томе што је препознао Иванов тале-
нат и значај његовог успеха. „Иван је неко ко се опреде-
лио за опште образоваље и зато је његова награда – брон-

за, у свету веома велика и значајна и ја сам изузетно по-
носна“. – изјавила је директорка и пожелела свом учени-
ку много успеха у даљем раду.

ПД „Југоисток“ тежи ка друштвено одговорном посло-
вању и на том путу има намеру да и у будуће пружа видо-
ве подршке за све успешне ученике са територије ограна-
ка који покрива ово привредно друштво. „Сматрам да 
смо генератор привредног развоја и као такви смо спрем-
ни да улажемо у талентоване људе, јер ће се то валоризо-
вати једног дана, на неки начин.“ – нагласио је Нова-
ковић.

Ивану је ово трећа медаља. Са Балканијаде се и прошле, 
и ове године вратио са медаљом, али му је олимпијска 
бронза прва међународна потврда његовог талента. 
„Мени је изузетно драго што сам освојио медаљу. Ово ми 
је прва међународна награда и доста је теже освојити је 
због чињенице да веома мали број учесника уопште и до-
бије шансу за тако нешто.“ – рекао је млади Дамјановић 
захваливши се на урученом поклону.
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СИНДИКАТ ЕД  "ЈугоИСТоК" Д.о.о. НИш
Синдикална организација ПД ЕД "Југоисток" није за-

довољна формирањем новог ПД "ЕПС Снабдевање". 
Оцењује да је у процесу раздвајања дистрибутивне делат-
ности учињено низ пропуста.

Један од пропуста на које указује је издавање налога за 
обуставу испоруке електричне енергије и питање напла-
те дуговања која остају оператору дистрибутивног систе-
ма. Синдикат захтева да се донесе одлука којом се налаже 
привредном друштву "ЕПС Снабдевање" да издаје налоге 
за обуставу испоруке електричне енергије привредним 
друштвима за дистрибуцију електричне енергије за куп-
це чије је Уговоре о продаји електричне енергије преузео 
по члану 200 став 3 Закона о енергетици, а због неизвр-
шавања обавезе из истих уговора по члану 4 став 1, на-
име, поменути члан Закона о енергетици не предвиђа 
ограничења у погледу износа потраживања, па би се на 
тај начин обезбедио прилив великих новчаних средста-
ва.

Јер, у постојећем систему, привредна друштва немају 
могућност да обустављају испоруку електричне енергије 
која, поред могућности репрограма старог дуга, може да 
да значајне резултате у смислу прилива нових средстава.

Синдикат "Југоистока" оцењује да ни израда рачуна за 
потребе ПД "ЕПС Снабдевање" и одредбе СЛА уговора, 
такође, не иду у прилог осталим привредним друштви-
ма.

Наиме,  новоформирано привредно друштво "ЕПС 
Снабдевање" је отворило огроман посао за све запослене 
који су максимално ангажовани на пословима везаним 
за склапање споразума за репрограм дуга за утрошену 
електричну енергију у претходном периоду и на изда-
вању нових рачуна за утрошену електричну енергију у 
месецу јулу.

Синдикат је на време упозоравао да се не доносе 
исхитрене одлуке и не потписује ткз. СЛА уговор, све док 
се не ураде детаљне припреме за реализацију. Сада је на-

прављен правни вакум за прикључивање нових купаца и 
њихово евидентирање у базама података од тренутка ка-
да је 1. јула 2013. године ново привредно друштво добило 
лиценцу, до примопредаје печата и штамбиља. Додуше, 
достављен је образац генералног пуномоћја али без упут-
ства о употреби печата и штамбиља. То је у супротности 
са чланом 32 Закона о привредним друштвима и пред-
ставља злоупотребу, каже Бобан Стојковић, председник 
СО ПД ЕД "Југоисток", и додаје да су тиме запослени који 
користе печат и штамбиљ доведени у ситуацију да  неза-
конито потупају због чега могу да сносе последице.

Због недостатка образаца направљен је пропуст и код 
пребацивања новчаних средстава из претходног обрачу-
на на рачун ПД "ЕПС Снабдевање" што је створило вели-
ке гужве на шалтерима и незадовољство купаца. Лоша је 
и организација издавања новог рачуна за испоручену 
електричну енергију и наплата. У Синдикату "Југоситока" 
сматрају да се трчало пред руду, да су многи кораци 
учињени преурањено и да се баш због тога појављују про-
пусти.

Права и интереси радника су, по логици ствари, на пр-
вом месту у активностима сваког синдиката. Штитећи та 
права Синдикат "Југоситока" захтева хитно потписивање 
Споразума о заштити права и интереса запослених. Из 
простог разлога што су запослени у ЈП ЕПС и ПД ЕД за 
дистрибуцију електричне енергије потенцијални људски 
ресурси новоформираног ПД "ЕПС Снабдевање". 
Споразум је важан  јер се њиме предвиђа доношење пред-
лога Правилника о систематизацији и организацији по-
слова у новом предузећу и доношење Методологије за 
вредновање радних места кроз коефицијенте, што ће 
заправо представљати саставни део Колективног угово-
ра  привредног друштва "ЕПС Снабдевање". А полазна ос-
нова за израду оваквог Правилника, по мишљењу 
Синдиката, мора да буде број запослених у зависним 
привредним друштвима, њихова квалификациона струк-
тура, радно искуство и опис послова које обављају.
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Ово је јако важно за нас, наглашава Стојковић, јер има-
мо, рецимо, ситуацију да новоформирано друштво "ЕПС 
Снабдевање" тражи пребацивање шест запослених из ПД 
ЕД "Југоисток". Питамо се - на којим ће пословима они 
бити ангажовани ако није урађен Правилник о система-
тизацији и организацији послова.

Један од можда најважнијих захтева Синдиката тиче се 
пререгистрације постојећих привредних друштава за 
дистрибуцију електричне енергије, који сада имају статус  
вршиоца функција оператора дистрибутивног система у 
пет оператора дитрибутивног система са правом распо-
лагања и управљања дистрибутивном мрежом, а у складу 
са Законом о енергетици који не познаје појам вршења 
функције оператора дитрибутивног система.

Синдикат с разлогом захтева пререгистрацију. 
Месецима уназад се у складу с одлукама пословодства ЈП 
ЕПС врши евидентирање непокретне имовине, пре свега 
елемената дистрибутивног система где припадају тра-
фостанице. На тај начин је сваки елемент дистрибути-
вног система постао јавна својина којом Влада Републике 
Србије слободно располаже и коју ће у одговарајућем 
временском периоду дати на коришћење ономе који ће 

обављати делатност дистрибуције електричне енергије, 
дакле, оператору дистрибутивног система, другим речи-
ма новоформираном  "ЕПС Снабдевање".

Чак је и консултантска кућа  Arthur D.Little предвидела 
концепт трансформације електродистрибутивног систе-
ма кроз формирање једног субјекта за снабдевање елек-
тричном енергијом, у овом случају "ЕПС Снабдевања". 
Постојећа привредна друштва за дистрибуцију, а има их 
пет у Србији, остала би као пружаоци услуга оператору. 
За сада, привредна друштва, закључком Владе Републике 
Србије, функционишу као привремени оператори 
дистрибутивног система.

Запослени у ПД ЕД "Југоисток" су у оправданом страху 
да ће оваквим поступцима врло брзо доћи до вишка рад-
не снаге, а самим тим и отпуштања запослених. Управо 
због тога, Синдикат "Југоистока" изричито тражи прере-
гистрацију постојећих привредних друштава и напо-
миње да овакав начин организовања није непозната 
пракса у Европи.

М.В.

СПоРТСКИ СуСРЕТИ, САВЕТ СИНДИКАТА И ДРуЖЕЊЕ 

И оВЕ гоДИНЕ ЕКИПА КооРДИНАцИЈЕ зА 
ПРоИзВоДЊу угљА оСВоЈИлА ПРВо мЕСТо

Синдикат радника „Електропривреде Србије” органи-
зовао је у Врњачкој Бањи, од 26. до 29. септембра, 38. 
спортске сусрете радника ЕПС-а.

На овогодишњим сусретима учествовало је пет коор-
динација ЕПС-а: Координација за производњу термое-
нергије, Панонска електродистрибуција и ТЕНТ, 
Координација за дистрибуцију електричне енергије 
(обухвата пет Привредних друштава у Србији), 
Координација за производњу хидроенергије (Власина, 
Ђердап, Друмско-Лимска) и Пета координација. 

Спортске Сусрете радника ЕПС-а 2013, отворио је 
Александар Обрадовић, в.д. генералног директора ЕПС-а, 
а свечаности отварања су присуствовали и др Аца 
Марковић, председник Управног одбора ЕПС-а и Милан 
Ђорђевић, председник Главног одбора Синдиката 
ЕПС-а.

Учесници спортских игара такмичили су се у више 
дисциплина. У екипном пласману, прво место заузеле су 
спортске екипе Координације за производњу угља, друго 
је припало Координацији за призводњу термоенергије, 
треће Координацији за дистрибуцију електричне енер-
гије, док су се на четвртом и петом месту нашли Пета ко-
ординација, односно произвођачи хидроенергије.

Спортски сусрети радника Електропривреде Србије 
били су и прилика да се одржи седница Савета синди-
калних организација ЕПС-а али и да се радници овог 
привредног система друже, рекреирају и проведу пар 
пријатних дана у Врњачкој бањи.

М. Видојковић
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круна свих служби

Представљање радне активности службе за дисПечерско - уклоПничарске Послове ед ниш 

Јуче је на конференцији за 
новинаре представљен рад 

Диспечерског центра ЕД 
Ниш на којој су главну реч 

имали Драгослав Павловић, 
технички директор ЕД 

Ниш и Дејан Вучковић, шеф 
Службе за диспечерско - 
уклопничарске послове 

Диспечерког центра. Нишки 
медији су били у прилици 

да након теоријског дела, 
активности овог сектора 

виде и у пракси, у оној 
мери у којој су то услови 

дозволили.

Д испечерски центар покрива веома широко подручје рада у чита-
вом систему снабдеванња електричном енергијом. Ту спадају сви 
купци на територији општина града Ниша, општина Гаџин Хан, 

Дољевац и Алексинац. Имајући у виду чињеницу да је број купаца елек-
тричне енергије бар 170000, ова служба има огромну одговорност да свим 
тим потрошачима обезбеди сигурно и уредно снабдевање електричном 
енергијом, што је уједно и циљ рада Електродистрибуције Ниш. Ова одго-
ворност се неоспорно доказује у кризним ситуацијама и тешким условима 
рада, посебно зими када темпретатуре достижу и до минус двадесет степе-
ни. Служба за диспечерско - уклопничарске послове ради 24 часа дневно, 
а њена главна активност је манипулација на елементима дистрибутивног 
система. Укратко, у такозваним кризним моментима, кваровима на мре-
жи, улога Диспечерског центра је у откривању и лоцирању проблематич-
ног подручја и ангажовању одређених екипа које би тај квар уклониле. 
"Практично,  90 одсто активности овог диспечерског центра своди се на 
управљање објектима на којима се раде ревизије и годишњи ремонти" - ре-
чено је на конференцији. "Ова служба је круна свих осталих служ-
би. Ни једна интервенција на било ком елементу на мрежи не сме 
бити извршена без дозволе Диспечерског центра" - нагласио је 
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нови сПоразум - резултат рада новог менаџментаДејан Вучковић. Треба додати да су у по-
следњих неколико година уложена велика 
средства у сврху модернизације свих система 

Електропривреде Србије, подразумевајући и Ниш. 
"Из једног старог начина рада прешли смо на нови, 
модернији, који нам омогућава даљинско управљање 
разним елементима система. Буквално, притиском 
тастера на рачунару, из овог Диспечерског центра, 
може се управљати прекидачима који одређене дело-
ве града могу оставити без напајања, али и на исти тај 
начин се напајање може вратити" - објашњава Драго-
слав Павловић и додаје да су све градске трафо стани-
це под даљинском командом.

          Одговорност ове службе не подразумева искључиво 
редовну и уредну дистрибуцију електричне енергије, 
већ уједно и бригу о животу запослених. "Струја је 
опасна ствар" - наглашава Павловић и у даљем изла-
гању ближе објашњава термин манипулације на еле-
ментима дистрибутивног система: "Када дође до ква-
ра на мрежи, неопходно је један део града, одређени 
број купаца електричне енергије, оставити без на-
пајања једно одређено време које је потребно да би се 
на неком другом крају града тај квар отклонио. Ма-
нипулације на мрежи, тј. прекиди и успостављање 
дотока електричне енергије, врше се у складу са про-
писима о безбедности и заштити здравља и ти пропи-
си се строго поштују." Било каква врста интервенције 
на елементима дистрибутивног система врши се ис-
кључиво у безнапонском стању, зато је неопходно да, 
док радови трају, један део потрошача остане без елек-
тричне енергије. 

         У контексту одговорности, важно је поменути и рад 
на новим постројењима. Павловић је истакао да је 
нишка електродистрибуција од 1. јуна ове године 
прихватила три постројења из Електромреже Србије, 
ТС "Ниш 1", "Ниш 3" и "Алексинац", а самим тим и до-
датну одговорност за чворове напајања од Елек-
тромреже Србије. "Учимо да радимо на новим по-
стројењима, покушавамо да докучимо све тајне тих 
постројења која су велика, захтевна и компиликова-
на. То је процес прилагођавања" – истиче Вучковић и 
даље додаје: "Задовољни смо радом Диспечерског 
центра. Позитивна ствар огледа се у томе да су потро-
шачи навикнути на редовну и уредну испоруку елек-
тричне енергије и да последњих година није било 
већих кварова. Теже хаварије су реткост, чак и у зим-
ском периоду, када су оптерећења на мрежи већа, а 
кварови оправдано очекивани". Оно што се у даљем 
раду диспечерског центра намеће као циљ је увођење 
софтвера и у приградским трафо станицама, како би 
се подаци са терена у свако доба могли добити даљин-
ским путем. Уредно праћење, евидентирање и евен-
туална превенција од кварова могућа је даљим ула-
гањем у будућност – улагањем у  модернизацију, 
закључено је на конференцији.

 Ј.К

Однос са купцима електричне енергије је од 
пресудног значаја за успешно пословање и 
опстанак ПД "Југоисток" Ниш. Споразум о 
репрограму дуга један је од крупних корака 
на том путу, јер се њиме гради поверење код 
грађана.

Овај споразум се разликује од свих претходних • 
које је ЕПС нудио.  Зашто?

- Могу Вам рећи да је ово заиста веома озбиљан споразум 
и да се битно разликује од свих ранијих. Пре свега због 
чињенице да грађанима пружа могућност коју су давно 
прижељиквали - отпуст камате у целости, уколико могу да 
дуг измире одмах. Дакле, плаћају 60% дуга, а 40% који спа-
да у камату, се отписује.

Друга предност овог споразума је велики број рата. Дуг 
може да се отплаћује од једне до 10 година. Разуме се, от-
пуст камате је мањи, што је број рата већи, али грађани 
имају могућност да се прерачунају и у складу са својим 
платежним способностима одаберу на колико година ће 
измиривати дуг. Рок од 10 година предвиђен је за највеће, 
милионске дужнике, и камата се у овом случају не 
отписује, али се и не рачуна нова.
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Грађани сами могу да схвате колика је пред-
ност овог споразума, уколико га упореде са спо-
разумом од марта 2012. године.

До овог споразума, који се сада примењује у чи-• 
тавој Србији, није се лако дошло.  Идеја се зачела упра-
во у "Југоистоку" док су остали са огромном дозом скеп-
се посматрали са стране и сматрали да је то заправо не-
могуће довести до краја.

Управо тако.  Ми смо, на челу са нашим директором, 
проф. др Игором Новаковићем, коме је овако нешто пало 
на памет, желели да помогнемо грађанима југоисточне 
Србије који веома тешко живе и чији је стандард готово 
на самом дну. Зато нису успевали раније ни по једном по-
нуђеном споразуму да измире дуговања. Могу Вам рећи 
да у том тренутку нису сва привредна друштва била за 
наш предлог. Јер понудити отплату на 10 година без ка-
мате а не знаш колика ће инфлација бити у међувремену, 
није једноставна ствар. Упорност директора и целог ме-
наџмента нас је довела до циља и сада ту привилегију 
имају купци на целој територији Србије, без обзира што 
нису сви у истој позицији.

Нисмо, додусе, у потпуности успели у  ономе што смо 
тражили - да се све камате отпишу, али смо добили дале-
ко бољу варијанту која великом броју грађана пружа мо-
гућност да се на једноставан начин ослободе старих дуго-
вања.

Ви кажете да је споразум јако добар, али грађани • 
су постали прилично неповерљиви према свему што 
им се нуди. Све гледају као као превару. Шта радите на 
томе да их убедите да искористе прилику?

Ви сте потпуно у праву када говорите о неповерењу и 
сумњичавости грађана. Мени је јако жао што ова генера-
ција мора на неки начин да сређује наслеђе прошлости у 
раду Електропривреде Србије, које није бриљантно мож-
да чак последњих 25 година. Времена су била кризна и у 
погледу снабдевања и у погледу наплате. Сетите се ре-
стрикција, па периода у којем су грађани имали плату од 
неколико марака. Да не говоримо о политичком упливу 
који је био од пресудног утицаја на садашњу појаву дуж-
ника са неколико милиона динара. Код грађана се ство-
рила предрасуда да Електродистрибуција отима новац, 
да струја може а и не мора да се плаћа и све те заблуде се 
сада тешко отклањају. Паралелно са тим треба градити и 
поверење код грађана. 

Менаџмент "Југоистока" се сада труди да изгради нов 
систем, не само у наплати дуговања, већ и у стабилности 
система, јер све се међусобно преплиће. Да би грађани 
нама редовно плаћали они морају да добију квалитетан 
производ и  имају добру услугу. Добар производ и услугу 
могу да имају само ако ми улажемо у ремонт и обнову 
система, а за то је потребан новац. Дакле, опет стижемо 
до наплате. Због тога је наш посао у овом тренутку јако 
напоран и компликован, али смо већ прве кораке начи-
нили и сигурни смо да ћемо заједничким радом и трудом 
успети да од "Југоистока" направимо успешну компа-
нију.

Чини се да то неће бити лак посао?• 
Ако говорим као обичан човек рећи ћу вам - веома је 

тешко. Ако говорим као професионалац, онда ћу одгово-
рити - баш тако мора, јер је то насушна потреба. 
Менаџмент "Југоистока" се држи те политике, али нам је 
жеља да и све структуре предузећа то схвате и тако се по-
нашају. Једино тако можемо да успемо. А да смо на путу 
успеха - показују и резултати. Од фирме која је била губи-
таш, постали смо ликвидна фирма са добитком и парама 
на рачуну. Једно смо од најбољих привредних друштава у 
овиру ЕПС-а. Заслужни смо за споменуту иницијативу о 
репророграму дуга. Нашим залагањем "Југоисток" је са-
чувао себе и остао нишки, а успут спречио приватиза-
цију. Све то за непуних годину дана.

Значи ли то да Југоисток има добар менаџмент и • 
људе који знају шта раде и шта хоће?

Наш менаџмент је веома млад, у периоду пуне снаге 
живота, са знањем и што је још важније, жељом и амби-
цијом, да оствари зацртани циљ. У нашем послу - ми ос-
лушкујемо грађане, прихватамо новине из ЕПС-а, али и 
све прогресивне идеје из света и покушавамо да напра-
вимо наш модел који ће нас довести до успеха. Другим 
речима, морамо да будемо добар сервис грађанима, да се  
уклапамо у систем на нивоу Србије, али и да следимо све 
прогресивне идеје у свету, јер нас 2015. године чека отво-
рено тржиште. Наш циљ је да на слободном тржишту бу-
демо најбољи.

М. Видојковић
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Удружење пословних жена Србије

То је највећа национална организација жена у 
предузетништву у  Србији, постоји 15 година а броји 
250 чланица са 100 реализованих пројеката. 
Пројекат "жене напредују" има за циљ да повећа 
учешће жена предузетника у креирању локалне 
економске политике у мање развијеним подручјима 
у Србији  кроз промоцију предузетништва и 
посебно самозапошљавања.

Да би жене заузеле место у друштву које им припада 
и да би њихов допринос  економском и друштвеном 
напретку  био једнако признат као допринос 
мушкарaца, неопходно је да се пре свега, удружују. У 
Србији постоји позитиван тренд у области 
удруживања предузетница тако да број локалних 
организација предузетница расте. То указује на 
оправданост удруживања као и на потребу 
повезивања и развоја мреже удружења. Само на тај 
начин жене се могу афирмисати као доносиоци 
одлука а  женско предузетништво као важан фактор 
економског раста, каже Сања Поповић Пантић, 
преседница Удружења пословних жена Србије. 

Потписана изјава  у великом формату стоји у сали за 
састанке и коференције за новинаре на првом 
спрату Управне зграде Југоисток-а, а и на огласној 
табли као и плакат са принципима оснаживања 
жена.

Жене напредују
увоЂење "ПринЦиПа оснаживања жена" у ПредузеЋа у србиЈи

П очетком маја 2013. године у Народној банци Ср-
бије, уз још 50 других потписника, ЕД Ниш је 
званично постала део пројекта „Седам принципа 

оснаживања жена“. Како је препознато да се у ЕД „Југоис-
ток“ д.о.о. Ниш највећим делом поштује родна равноп-
равност  и како су део пројекта могле бити мање органи-
зационе целине, а не читаво предузеће, руководство 
огранка ЕД Ниш је, на челу са директором Андријом Ву-
кашиновићем, било расположено да учествује у оваквом 
пројекту. 

Принципи оснаживања жена представљају сет једнос-
тавних правила, препорука и упуtстaва за предузећа о 
томе како оснажити жене на радном месту, на тржишту и 
у заједници кроз друштвено одговорну политику. Наша  
ЕД Ниш као и педесет потписника у Србији а и компа-
није широм света, потписала је изјаву о прихватању ових 
принципа показавши да је друштвено одговорна фирма  
која промовише образовање, обуку и стручно усаврша-
вање жена.

Идеја потписивања изјаве подршке је била да се и на 
овај начин, под окриљем Уједињених нација, покаже да 
једно привредно друштво, као део јавног сектора, може 
бити друштвено одговорна организација и да у свему 
прати европске и светске трендове пословне културе, као 
и да постоји свест о значају жена, како у друштву, тако и 
у самој компанији. 

Удружење пословних жена Србије уз подршку Уједи-
њених нација-Агенције за родну равноправност и осна-
живање жена,  почетком ове године започело је реализа-
цију пројекта унапрађење капацитета МСП на инпле-
ментацији принципа оснаживања жена. У овај пројекат 
је укључено шест градова: Ниш, Београд, Ваљево, 
Крагујевац, Чачак и Бачки Петровац. Циљ ове актив-
ности је да упозна руководиоце, а пре свега власнике пре-

дузећа са  " Седам принципа оснаживања жена" и помог-
не приликом њихове имплементације.

До овог потписивања дошло је на иницијативу неколи-
ко чланица удружења пословних жена града Ниша које 
су запослене у огранку Ниш, а препознале област где мо-
гу да дају свој допринос у примени принципа оснажи-
вања жена. Наиме, оне су презентовале материјал и циље-
ве ове акције свом руководству где су наишле на разуме-
вање и тоталну подршку.

Србија je у поређењу са другим земљама света релатив-
но напредна по питању родне равноправности и спада у 
државе  у којима је то питање регулисано и законским 
оквирима, истакла је на конференцији одржаној у 
Народној банци Србије  Асја Варбанова, директорка кан-
целарије УН Wumen у Србији и оценила је да равноправ-
ност није само људско право, већ и фактор економског 
напретка.

М. Шиндић
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електродистрибуције и 
купци морају да испуњавају 
међусобне обавезе

министарка енергетике током боравка у лесковЦу, Примила Педесетак граЂана

М инистарка енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине др Зорана Михајловић са сарад-
ницима, боравила је 7. септембра у Лесковцу и 

том приликом обавила пријем свих грађана (око 50) који 
су хтели лично да изложе свој проблем. 

Министарка Михајловић је, у паузи разговора са грађа-
нима, на конференцији за новинаре, позвала грађане који 
имају дугове за струју, да што пре склопе споразум о ре-
програму. „Исто треба да учине и локалне самоуправе, 
које су до сада биле прилично незаинтересоване да реше 
проблем дуговања својих буџетских корисника“, и у том 
контексту истакла као позитиван пример град Лесковац, 
који је са Електродистрибуцијом Лесковац склопио спо-
разуме о репрограму дуга за електричну енергију вели-
ког броја корисника локалног буџета.

Током разговора са грађанима, којем су поред осталих 
присуствовали и директор ПД „ЕПС снабдевање“ Дејан 
Васић, и представници Огранка ЕД Лесковац, директор 
мр Мирослав Дочић и директор пословног система, 
Слободан Станковић, министарка Михајловић се упозна-
ла са захтевима грађана, од којих је велики број њих до-
шао из Ниша. Поред мањег броја питања из области еко-
логије, највише интересовања исказано је за проблем ду-
говања за утрошену електричну енергију, начин обрачу-
на камата, тешкоће у плаћању због материјалне оскудице 
и других социјалних проблема. Општи утисак министар-
ке Михајловић и њених сарадника, који је пренет и ме-
дијима, јесте да Електродистрибуција Лесковац на ква-

литетан начин испуњава обавезе према купцима елек-
тричне енергије, укључујући актуелно спровођење ре-
програма старог дуга. 

„Порука Министарства, а верујем и ЕПС-а, је да про-
блем дугова морамо да решавамо, али струја мора да се 
плати”, рекла је Михајловић. Према њеним речима, ЕПС 
полако мора да решава своју финансијску ситуацију јер 
се отвара тржиште и 2015. године сви грађани Србије 
моћи ће да бирају свог испоручиоца. Због тога, како је 
навела, дистрибуције морају да воде рачуна како се пона-
шају према потрошачима, али и грађани треба да буду 
свесни да кроз годину дана неће имати могућност репро-
грама.

Све изнете примедбе и захтеви грађана (укупно шест, 
који су захтевали накнадну проверу) додатно су прегле-
дане а грађани који су их изнели, позвани су на разговор, 
како би се нашло неко решење, у оквиру прописаних пра-
вила пословања.   

Током посете Лесковцу, министарка Михајловић се са-
стала и са градоначелником Лесковца, Гораном Цветано-
вићем и директорима локалних јавних предузећа, укљу-
чујући електродистрибуцију и топлану, са којима је раз-
говарала о проблемима у функционисању тих компанија 
и пројектима значајним за локалну самоуправу. 

Н. Станковић
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деценија сигурне 
противпожарне заштите

Редовна јесења акција добровољног 
давања крви у организацији Секције 
добровољних давалаца крви и Службе за 
трансфузију крви, одржана је 20. септембра 
у просторијама Погона ЕД Лесковац. Позиву 
за добровољно давање крви овога пута, 
одазвало се 30 давалаца. Међу њима и оних 
који су премашили магични број од 100 
давања, а има оних који се озбиљно 
приближавају овом јединственом рекорду. 

Н.С.

ДОБРОВОЉНИ 
ДАВАОЦИ КРВИ  
ЕД ЛЕСКОВАЦ:  
2/2013

ВЕСТ у СлИцИ

У правна зграда „Електродистрибуције 
Лесковац“, иако само једна од петна-
естак локација овог Огранка, пред-

ставља објекат од посебног значаја за функ-
ционисање целине предузећа. У овом објек-
ту су, поред осталог, смештене неке од ви-
талних служби за рад Огранка попут диспе-
черског центра и службе за информатику. 
Због тога је овај објекат посебно заштићен 
од опасности избијања пожара. Ових дана 
се навршава тачно десет година, од како је у 
управној згради ЕД Лесковац постављен и 
пуштен у рад савремени систем противпо-
жарне заштите – MCU 211C.

Овај систем је инсталирала фирма “Fittich” 
која је уједно пружила и све друге видове 
подршке, укључујући обуку запослених за 
руковање овим системом и редовно серви-
сирање. Од пре неколико година, практич-
но иста фирма је услед организационих про-
мена, изменила име у “Securiton” који се са-
да брине о исправности овог система. 

Систем противпожарне заштите састоји 
се из централе, која се налази у просторија-

ма диспечерског центра и мреже сензора – 
јављача пожара, који су распоређени у до-
словно свим просторијама у згради, укљу-
чујући ходнике и помоћне просторије. Оно 
што овај систем чини посебно ефикасним и 
поузданим јесте то што садржи аутоматски 
систем дојаве, у случају активирања аларма, 
ватрогасној служби и људима из саме фирме 
– ужем пословодству и лицима задуженим 
за безбедност и противпожарну заштиту. 
Централа противпожарног система такође 
потпуно прецизно показује из које просто-
рије, од преко педесет, колико их има у згра-
ди, долази сигнал аларма, тако да се тиме 
максимално скраћује време потребно за ин-
тервенцију. Редовна провера исправности 
овог система од стране овлашћеног сервисе-
ра, фирме “Securiton” обавља се на сваких 
шест месеци а у самој фирми се води еви-
денција – књига догађаја противпожарног 
система, у којој се бележи свако активирање 
аларма, узрок активирања и опис предузете 
радње.  

Н. Станковић
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Безбедност и здравље,  
па онда рад

У „Електродистрибуцији Лесковац“ почетком јула, 
одржана је занимљива обука из области безбед-
ности и здравља на раду. О овој теми, и посебно, о 

улози лидера и менаџера у стварању услова за безбедан и 
здрав рад запослених, говорио је Ненад Владић, менаџер 
за безбедност и здравље на раду у „Електропривреди Ср-
бије“. 

Владић је, одмах на почетку, нагласио да не жели да се 
време које ће се посветити овој теми назове класичном 
„обуком“ нити „предавањем“, већ пре, отвореним и ис-
креним разговором и разменом мишљења. Мора се при-
знати да је у томе успео, јер је након уводног дела, наста-
ла интензивна дебата са великим бројем учесника, који 
су отворили бројна питања из ове области. Овој обуци, 
или како већ назвали скуп, присуствовали су руководио-
ци свих организационих целина у огранку, почевши од 
нивоа служби и пословница погона – све у свему око 
четрдесетак запослених. 

Владић је уводни део започео напоменом да неће бити 
речи ни о каквим конкретним правилима и мерама без-
бедности из било којег сегмента, већ о својеврсној култу-
ри рада која подразумева да је безбедност и здравље рад-
ника на првом месту, пре било каквих других финан-
сијских и пословних резултата. Овде, на нашим просто-
рима, још увек доминира свест са којом о безбедности и 
здрављу на раду, размишљамо тек онда када је касно, ка-
да се деси инцидент са повредом радника, у трагичним 
околностима и са смртним исходом. Мора се поћи од то-
га, нагласио је Владић, да су пре свега, у сваком послу, у 
свакој врсти делатности, потенцијално угрожени живот 
и здравље радника који обављају посао на терену, а не нас 
који радимо у канцеларијама. Једноставну истину да је 
живот човека најдрагоценији и да срж сваког посла чине 
људи а не машине и опрема, морамо имати стално на уму, 
а не тек онда када дође до повреда. Да би схвати-
ли праве размере значаја очувања здравља и жи-
вота радника, довољно је само да се ставимо у 
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позицију породице радника који је настрадао. 
Њима ништа не може да надокнади тај губитак, 
који је осим тога, увећан тиме што су изгубили 

храниоца породице. 

Који су то мотиви који у реалној организацији послова 
доводе до тога да се дешавају повреде и нарушавање здра-
вља? У многим развијеним земљама са много дужом тра-
дицијом индустрије, а самим тим и развијенијом култу-
ром рада, уочено је да жеља за ефикаснијим и бржим ра-
дом, уколико није праћена одговарајућом бригом за без-
бедност људи, доводи до повређивања радника. Радници 
– непосредни извршиоци послова, који су најчешће жрт-
ве оваквог схватања, такође значајно доприносе оваквој 
врсти радне културе. Коришћење заштитне опреме и  
процедура које смањују ризик од повређивања или га 
сасвим елиминишу, у свакодневној рутини послова, до-
живљава се као „гњаважа“, нешто што треба обавезно из-
бећи, како би се посао брже обавио. Са годинама иску-
ства на послу, овакав став се често и радикализује, па је 
многим искусним мајсторима „испод части“ да користе 
заштитна средства. И први ешалон претпостављених, 
назовимо их једноставно „шефови“, имају мотив да толе-
ришу такво понашање радника, јер из сужене визуре гле-
дања, тиме постижу да се, наизглед, уради брже и више, 
чиме се квалификују да код виших руководилаца и ди-
ректора свој рад прикажу успешнијим. Ако ни на најви-
шим нивоима руковођења једним предузећем, организа-
цијом, нема развијене свести и хтења да се сагледа ризик 
и неприхватљивост таквог стања, онда су створени сви 
услови за честе незгоде, повреде и страдања радника. 

Овде, истиче Владић, одмах треба унети исправку, јер 
на претходно описан начин се не ради ни брже ни више. 
Ако пошаљемо екипу електромонтера на хитну интер-
венцију ради поправке квара, уз пропусте у организа-
цији рада, превозу, недостатак заштите опреме, и деси се 
несрећа, који је коначан исход: нити смо поправили квар, 
напротив, битно се продужило време поправке услед 
насталог инцидента, и додатно се чини немерљива штета 
услед повреде или погибије радника. 

Такав начин „рационалног“ а заправо крајње ризичног 
понашања свих у једном ланцу производње или пружања 
услуга, мора бити напуштен, рекао је Владић, јер у прак-
си је велика вероватноћа да се несрећа на раду догоди. 
Иза сваке повреде на раду која се догоди, стоји више 
хиљада небезбедних поступака, од којих сваки предста-
вља потенцијалну опасност, тако да на основу закона ве-
роватноће, једноставно, мора да се периодично догоди 
инцидент. Инциденти на раду које бележи статистика, 
истиче Владић, представљају само врх леденог брега који 
је сачињен од читаве серије небезбедних и ризичних 
поступања која, срећом, не изазову последице. 

Пракса и истраживања у овој области су показали, ка-
зао је Владић, да у поштовању прописане процедуре која 
штити радника од повређивања, веома важну улогу има 
његов први претпостављени у ланцу руковођења. Ако он 
пропусти да га опомене, рапидно опада вероватноћа да 
ће то учинити неко други из виших нивоа пословодства. 
Улога и обавеза пословодства је да примером покажу да 
им је заиста стало до безбедности и здравља на раду, па је 
тако добра пракса у многим компанијама да директор 
најмање једном месечно обиђе раднике који су највише 
изложени опасности од повређивања и угрожавања здра-
вља. Култури рада у којој је безбедност и здравље на пр-
вом месту треба и мора да доприносе сви запослени, а  
утолико је у овом послу већа улога менаџера, рекао је 
Владић. 

Уследила су питања, запажања и дискусије шефова по-
словница, служби, директора погона и сектора ЕД 
Лесковац. Из њих се могло закључити да су сви руково-
диоци веома свесни значаја и озбиљности примене мера 
за безбедан и здрав рад, али да у пракси постоје пробле-
ми који отежавају, па понекад и онемогућавају, да се у 
потпуности спроведу све прописане мере. Посматрано у 
реалном времену, није увек могуће ускладити свако-
дневне пословне императиве који се тичу наплате, 
смањења губитака и уредног снабдевања, са финан-
сијским потребама за обезбеђивања свих прописаних 
мера заштите, које уз то морају бити претходно планира-
не, одобрене и реализоване. Класичан пример за такву 
врсту напрегнутог стања у свим електродистрибуцијама, 
представљају возни паркови који се, услед природе посла, 
јако брзо амортизују, и потребна је њихова континуира-
на обнова што изискује знатна средства. Како је у прет-
ходном излагању Ненад Владић износио примере неко-
лико компанија које имају ригорозну контролу спро-
вођења мера безбедности на раду, па стога практично и 
немају повреда на раду, уследило је питање да ли су 
доступни подаци из ове области о компанијама из делат-
ности дистрибуције електричне енергије, са којима је 
најреалније извршити поређење. Владић је, у вези с тим 
рекао, да је у принципу, такве податке веома тешко, ако 
не и немогуће добити, и да ће компаније радије дати по-
датке о свом финансијском пословању. 

Из овога би пре требало извући закључак о томе коли-
ко је важна ова област, него о томе да такве компаније са-
мо на папиру представљају свој успех на овом плану. 
Уосталом, општепозната је чињеница да се премије оси-
гурања за предузећа битно повећавају порастом броја 
повреда на раду и случајева угрожавања здравља на раду. 
Пред очима увек треба да нам буде нужност постизања 
најбољих резултата у овој области која је најважнија – 
очување живота и здравља људи који раде посао. 

Н. Станковић
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успех постао традиција

ед "електротимок" заЈечар Постигао наЈбоље Пословне резултате на Југу србиЈе

С а 101,58% наплате, "Електротимок" Зајечар се из-
борио за место најуспешнијих огранака на под-
ручју које покрива ПД "Југоисток" Ниш. Позитив-

ним пословањем "Електротимок" је значајно допринео 
успешном пословању читавог "Југоистока", који је ове го-
дине први пут, после дужег времена, остварио добит од 
402 милиона динара. "Електротимок", без обзира на оте-
жане услове пословања, бележи успехе годинама уназад.

 -Добри резултати проистичу из коректног односа пре-
ма купцима и уредног успостављања система наплате 
којим се онемогућава гомилање дуговања и уједно одр-
жава систем пословања стабилним, каже директор ЕД 
"Електротимок" Зајечар, мр Драган Предић.

Његове речи потврђују и конкретни подаци. "Електро-
тимок" је једини огранак у Србији који  константно има 
купце у претплати. Од укупно 136 600 купаца из катего-
рије домаћинстава више од 60 хиљада их је у претплати. 
А од 12 600 вирманских, 3 500 има претплату. Невероватно 
звучи у периоду када огранци у Србији муку муче са ду-

говањима, да један огранак има купце електричне енер-
гије са претплатом и до 100 хиљада динара.

Директор Предић посебно има речи хвале за домаћин-
ства јер већи део њих, како каже, има устаљену навику 
измирења обавеза по основу утрошене електричне енер-
гије.

Има и проблема, разуме се. Највећи су - социјално уг-
рожени купци. Њихов дуг се мало смањио стицањем ста-
туса заштићеног купца, али још увек дугују и тешко из-
мирују рачуне, наводи Предић.

-Без обзира на то, дуговања су далеко мања у поређењу 
са другима. Дуг социјално угрожених тренутно износи 
580 милиона динара, што је мање од просечне две факту-
ре по домаћинству, каже Предић и додаје: "Ми смо под-
ручје које нема милионске дужнике. Са већим дуговањи-
ма на читавом подручју има 120 купаца, а највећи забеле-
жен дуг је 160 хиљада динара. При том наглашавам да 
већи дужници дуг нису направили неплаћањем редов-
них месечних обавеза, већ је реч о потрошачима који су 
ухваћени у неовлашћеној потрошњи (крађи електричне 
енергије). Свима је електрична енергија обустављена и 
сви су утужени. Остали користе нови споразум  о репро-
граму дуга."

За "Електротимок" Зајечар већи проблем представљају 
вирмански купци. Њих 9021 дугује две милијарде 600 
милиона динара, што у просеку износи више од 10 месеч-
них фактура. Највећи дужниси су ткз. заштићени купци, 
сходно Закону о енергетици - јавна предузећа, буџетске 
установе и органи локалне самоуправе. Топлане, 
Водоводи и Јавно осветљење вуку скоро целокупно дуго-
вање. Проблем је што се према тим купцима не може пре-
дузети мера обуставе електричне енергије. Зато у 
"Електротимоку" рачунају на свест одговорних који ће 
искористити могућност потписивања репрограма уз от-
пуст дела дуга и на тај начин знатно смањити 
своје обавезе према огранку "Електротимок" 
Зајечар.

"Електротимок" Зајечар једини огранак ПД 
"Југоисток" Ниш са купцима у претплати. 
Код неких, претплата достиже и 100 хиљада 
динара
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Бору прети тотални мрак
крадљивЦи бакра не бираЈу шта краду

Остварени губитак у првих шест месеци, како 
тврди директор Предић, није забрињавајући. 
Износи 14,17% и последица је велике разуђености 

простора који "Електротимок" покрива -  Бор, Жагубицу, 
Бољевац, Кладово, Књажевац, Сврљиг, Мајданпек, Доњи 
Милановац, Неготин и Соко бању.

Запослени предузимају све расположиве мере ради 
смањења, пре свега, комерцијалних губитака који су уг-
лавном последица неовлашћене потрошње. У 2013. годи-
ни, закључно са јуном откривене су 73 крађе што је мање 
у односу на 2012. годину када  су забележене 102 крађе. 
На смањење комерцијалних губитака утичу редовне кон-
троле мерних места и баждарење мерних уређаја (80% 
мерних уређаја у огранку је у року баждарено). Теже се, 
међутим, утиче на смањење техничких губитака због не-
достатка финансијских средстава. Већи део мреже је на 
багремовим стубовима и она се одржава у погонски 
исправном стању, осим у најкритичнијим подручјима, 
где се ради несметаног снабдевања купаца електричном 
енергијом врши реконструкција. Приоритет у рекон-
струкцији нисконапоске мреже која није обухваћена пла-
ном инвестиција, имају купци, односно групе купаца 
које се сагласе са заједничким учешћем, другим речима 
они који одлуче да сами уложе 50% вредности материјала 
и радне снаге.

Постоји још једна препрека у остваривању још бољих 
резултата.То је, по речима директора Предића, смањење 
броја запослених из године у годину и недостатак одређе-
них квалификационих профила. Пре свега се то односи 
на електромонтере, због чега је умањена ефикасност у от-
кривању неовлашћене потрошње, наплати потраживања 
и одржавању објеката. То посебно долази до изражаја у 
случају већег броја истовремених хаварија, када се ква-
рови отклањају по приоритету.

-То су неки од проблема са којима се "Електротимок" 
Зајечар суочава, а који мање- више прате и остале огран-
ке. Расположивим стручним кадром, искуством и до-
бром организацијом посла "Електротимок" је успео да у 
тешким условима за многе, оствари добре резултате. 
Наша пословна политика има јасан план - да сачува тр-
енд успешног пословања и очува позицију најуспешнијег 
у оквиру ПД "Југоисток" Ниш, каже директор огранка  
"Електротимок" Зајечар, мр Драган Предић.

М. Видојковић

Цела ошптина црпе струју из 
једне трафостанице

Непознати починиоци са главне трафо -станице, којом 
се цео град напаја струјом, украли су бакарно уже које 
служи за уземљење и делове са једног од два главна висо-
конапонска трафоа, због чега је он и даље ван функције.

Ако, којим случајем, дође до квара овог другог трафоа, 
или дође до преоптерећења или удара грома, без струје 
ће остати не само делови општине Бор, већ и сви станов-
ници, индустријска постројења, болница и Здравствени 
центар, упозорава директор борске Електродистрибуције 
Драган Милошевић.

Процењена штета од ове крађе је више од пола милиона 
динара, али је далеко већи проблем угрожена безбедност 
трафо-станице и потенцијална опасност од оштећења 
које би узроковало милионску штету у еврима.

Крађе су учестале од почетка септембра, али ова по-
следња представља велику опасност за даље функциони-
сање система. Срећа је што још увек није хладно, па 
постојећи трансформатор може да подноси оптерећење, 
али чим захладни, Бор може бити у колапсу. Постојеће 
оштећење је делимично санирано премошћавањем, али 
оно што радници ураде током дана, крадљивци преко 
ноћи поново однесу.

- Безбедност објекта је појачана, уведена су 24-часовна 
дежурства, али крадљивци не презају ни од чега, директ-
но улазе у објекат, иако је све осветљено, наглашава ди-
ректор Милошевић.

Невероватно је, кажу у борској Електродистрибуцији, 
да би крадљивци због неколико килограма бакра угрози-
ли снабдевање струјом целог града. То само значи да 
постају све безбобзирнији. Однети су и мањи де-
лови гвоздене металне траке која служи за узе-
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мљење громобрана и део крова 
са зграде, због чега је угрожен 
релеј вредан неколико десетине 

хиљада евра.

- Нажалост, чак и када буду ухваћени, 
починиоци се терете за крађу бакра, ка-
блова и тежину украденог материјала. А 
неко ко украде пар килограма каблова, 
терети се за ситну крађу, што у овом 
случају није. Из простог разлога што је 
одговоран и за штету која може да на-
стане. То је, по мом мишљењу, слично 
диверзији, уперено против општине 
Бор и Електродистрибуције, јер штета 
може да буде огромна, каже директор 
Драган Милошевић.

Електродистрибуција у Бору је уради-
ла све што је у њеној моћи. Почев од 
појачаног дежурства, па све до разгово-
ра са надлежним институцијама у граду, 
представницима Полицијске управе и 
Скупштине општине. Руководство оп-
штине је обећало да ће помоћи Електро-
дистрибуцији да овај проблем реши, ка-
ко се не би догодило оно најгоре - да Бор 
буде у мраку.

М. Видојковић
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рОдни град цара кОнСтантина центар ПравОСлавља и хришћанСтва   

ПЕЧАТ НЕПРОЛАЗНОСТИ И  
ВЕЧНЕ ВРЕДНОСТИ

Ц ентрална прослава 1700. годишњице Миланског 
едикта одржана  у Нишу шестог октобра испред 
храма Светог цара Константина и царице Јелене, 

обележена је литургијом коју је водио Цариградски и ва-
сељенски патријарх Вартоломеј, патријарх јерусалимски Тео-
фил, московски патријарх, сверуски Кирил, архиепископ ки-
парски Хризостом, и архиепископ варшавски Сава  уз слу-
жење других преставника помесних цркава. Свечаности је 
присуствовао  председник Србије, Томислав Николић, пре-
мијер Ивица Дачић, чланови Владе, председник републике 
Српске, Милорад  Додик, министри и амбасадори бројних зе-
маља, и  престолонаследник  Александар Карађорђевић са 
супругом принцезом Јелисаветом, челници војске и полиције 
и осталих друштвених структура. После литургије у заврш-
ној беседи патријарх српски Иринеј  обратио се окупљенима, 
којих је било у огромном броју из свих градова Србије, и ис-
такао значај јубилеја који се обележава.

 -Ово преставља велики догадјај јединствен у историји, ка-
ко за  православни тако и за хришћански народ нарочито за 
нашу православну цркву и наш град Ниш. Данас обележава-
мо један велики историјски догадјај, који је променио лице 
света рекао је патријарх Иринеј.

 Вартоломеј, први по части међу православним поглавари-
ма у свету и његова пуна титула гласи- архиепископ 
Константинопоља, Новог Рима и васељенски патријарх обра-
тио се речима:

-Ова велика божанствена свечаност  када  царским потпи-
сом даривана слобода вери и савести људског бића, преста-

вља дужност и обавезу и за православну цркву да поново 
преиспитамо  себе, своје сведочење, своју чежњу, своју вер-
ност како бисмо могли да васкрснемо наду у православном 
народу и свету  рекао је Вартоломеј васељенски патријарх и 
додао -да народ православни опстаје јер зна и уме да умире за 
своју веру. Немојмо се заваравати да материјално благостање 
или пријатељство силника светских могу да нам обезбеде до-
бро живљење. Уколико остајемо чврсто у православној вери 
и животу нема никога и ничега да се бојимо- поручио је 
Вартоломеј. Он је у својој беседи потсетио на прогон хришћан-
ства пре доношења Миланског едикта, који траје и данас у 
Сирији, Ираку, Египту, Нигерији и у другим деловима света.

- Патријарх московски и целе Русије Кирил  изразио радост  
што у Србији учествује у прослави великог јубилеја. Милански 
едикт је историски документ, који је заложен у основе европ-
ске цивилизације.

 Епископ нишки др. Јован Пурић надахнуто је говорио ве-
ликом броју верника претходних дана када су стизале релик-
вије, мајка божја "Сићевачка", Десница Светог Јована и делић 
Часног Крста у цркву цара Константина и царице Јелене.

 "Ови пројекти остављају печат непролазности и вечних 
вредности. Велики благослов смо добили поклоњењем 
Часном Крсту, Десници Светог Јована Претече и икони мајке 
Божје "Сићевачке". Надамо се да се народ укрепио а и подиго 
духовно", и поручио да треба да се угледамо на цара 
Константина  и његово старање  за сирочад, гладне и немоћ-
не.

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

ДОДЕљЕНО ОРДЕЊЕ  У ЗНАК ЗАхВАЛНОСТИ

Патријарх српски Иринеј у знак захвалности и благородности за учешће у прослави 1700 година 
Миланског едикта доделио орден Светог цара Константина свим присутним патријарсима и поглаварима 
цркава и преставницима  политичког живота.

 Орден су добили и председник и премијер Србије, Томислав Николић и Ивица Дачић, председник црне 
Горе филип Вујановић ( који није био присутан ), председник републике српске  Милорад Додик, 
престолонаследник Александар Карађорђевић и преставници других верских заједница.

велика света литургија испред храма цара 
Константина и царице Јелене у Нишу

" И ЈА САМ ДЕО КРСТА" Преко 5ооо Нишлија формирали су 
светлећи крст са упаљеним свећама, чиме су  свету послали поруку 

мира и толеранције из града у коме је рођен Константин Велики.
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цела гОдина У знакУ миланСкОг едикта - СвакОг меСеца кОнцерти,  
излОжбе, међУнарОдна Сарадња, ОкрУгли СтОлОви, ПУтеви мира 

ИЗЛОЖБА О 
КОНСТАНТИНУ 
ВЕЛИКОМ И 
МИЛАНСКОМ 
ЕДИКТУ
Поставку чине експонати културне 
вредности, насталих од краја другог, па све 
до шестог и седмог века нове ере.

У оквиру државног програма обележавања јубилеја 
Миланског едикта, 19.септембра ове године, 
свечано је у галеријском простору компаније "philip 
Morris Operations а.д. Ниш" отворена изложба 
"Константин Велики и Милански едикт 313 -рађање 
хришћанства у римским провинцијама на тлу 
Србије". Изложбу је отворио градоначелник Ниша 
проф. др Зоран Перишић.

Раскошну поставку чини 180 експоната културне 
вредности настале од краја другог па све до шестог 
и седмог века нове ере.

Реч је најаутентичнијим сведочанствима која 
осликавају доба које претходи времену 
Константина Великог,  период његове владавине 
као и вредно наслеђе првог хришћанског цара. У 
поставци се, између осталог, налази чувени портрет 
Константина Великог пронађен у Нишу,  
јединствена београдска камеја, војни парадни 
оклоп из Ритопека, сребрне посуде нађене на 
планини Рудник. Могу се видети и вредни 
експонати који сведоче о духу епохе цара 
Константина, златни накит из 3. века, нумизматика , 
мозаици , разне светиљке, посуђе од керамике и 
стакла. Експонати су власништво девет музеја и 
институција Србије а изложбу у Нишу су 
реализовали Нишки народни музеј и Народни музеј 
у Београду.

Ови експонати непроцењиве вредности говоре о 
некадашњем римском животу на просторима 
данашње Србије  и потврђују значај овог дела 
Балкана  за установљење  нове хришћанске вере.                

Процењује се да је изложбу у Виминацијуму и 
Београду где је прво отворена 18. маја, видело око 
9000 људи.

У Нишу ће изложба бити отворена до 31.октобра.

 М. Шиндић
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Обележавање ЈУбилеЈа 1700 гОдина миланСкОг едикта и  
60 гОдина Од ОСнивања нишкОг СимфОниЈСкОг 
ОркеСтра

Десет 
Диригената  
за Два јубилеја

Двоструки јубилеј под 
називом "60 година 
класике у Константиновом 
граду", Нишки 
Симфонијски оркестар 
обележио је гала 
концертом у клубу Војске 
Србије 18. септембра. Овај 
јубилеј је обележен 
присуством десет светских 
еминентних диригената, 
дугогодишњих сарадника 
оркестра.

На програму су се нашле 
мелодије чајковског, 
Менделсона, Моцарта, 
Глинке, Росинија, Брамса и 
незаобилазног Вердија, 
чије је извођење изазвало 

буру дивних емоција и осмеха на лицу посетилаца. 
Посебно изненађење је да је оркестром руководило 
десет еминентних светских диригената, досадашњих 
сарадника овог оркестра који су направили прави 
спектакл од извођења. Ови светски виртоузи створили 
су својеврсну оазу позитивне енергије и пробудили 
оптимизам да класична музика и те како може бити 
слушљива а посао диригента уздигли до самих висина. 
Много емоција преплавило је салу а публика је  
спонтано узвраћала громогласним аплаузима. И добри 
познаваоци класичне музике а и ми који мање знамо 
исто смо се препустили уживању у својеврсном угођају. 
То је та енергија која спаја уметника и публику, коју 
само квалитетан уметник може да створи и пренесе на 
публику.

За овакву организацију најзаслужнија је Весна Братић, 
директор Нишког Симфонијског оркестра, која се 
захвалила свима који су увеличали свечаност а посебно, 
како је рекла, онима који им нису указали поверење јер 
су их терали да буду одлучнији, истрајнији и да више 
раде. Градоначелник Ниша, проф. др Зоран Перишић 
упутио је посебан комплимент оркестру рекавши: "Ови 
бриљантни музичари имају своју прошлост и 
садашњост, а имаће и будућност".

- Ово је велики јубилеј за Симфонијски оркестар и за 
град, јер је ово једини оркестар који опстаје ван 
Београда, нагласио је Зоран Станисављевић, најмлађи 
међу диригентима.

Дириговали су Дејан Савић,уметнички директор 
Нишког Симфонијског оркестра, украјинац Анатолиј 
Новицки, Весна Шулц, која 12 година успешно сарађује 
са нишким симфоничарима, вијетнамац Ле фи фи 
диригент од 2007. године, бугарски диригент Свилен 
Симеонов који је  посебно запажен, Србољуб Динић, 
диригент који је потекао из Ниша а од 2004. године је 
шеф диригент у Берну у Швајцарској, Милена Ињац, која 
је била директор оркестра од 1999. до 2003. године, 
Сузана Костић, дугогодишњи сарадник оркестра и 
Даниеле ђулио Молес, италијански диригент.

Публика је концерт, на чијем програму су се нашле све 
популарне композиције, пропратила бурним аплаузима 
а посебно одушевљење изазвао је "Марш на Дрину" где 
је палицу узело свих десет диригената  за редом, чиме 
су створили слику  незаборавног музичког  
перформанса.

М. Шиндић

Нишки Симфонијски 
оркестар је 18. 
септембра ове 

године концертом 
под називом "60 

година класике у 
Константиновом 

граду", истовремено 
обележио шест 

деценија свог 
постојања и 

1700 година од 
проглашења 

Миланског едикта.

Нишки Симфонијски оркестар шездесет година је пролазио тежак стваралачки и трновит пут,  одолевао разним 
искушењима. Ипак, својим репертоаром који обухвата дела од барока до најсавременијих дела домаћих и 
светских композитора,  заузима водеће место у животу града Ниша, целе Србије, а данас и Европе.  
Атрактивним, квалитетним програмом створен је велики круг љубитеља и поштовалаца уметничке музике.

Оркестар је наступао на бројним фестивалима музике: Олимпус- Грчка, Мокрањчеви дани- Неготин, а већ 38 
година учествује на свечаном отварању и затварању фестивала "Нишке музичке свечаности", чији је оснивач. 
Оркестар може и да се похвали многобројним гостовањима у Италији, Аустрији, Бугарској, Румунији, 
Македонији и црној Гори.

За досадашње велике успехе у својој културно-уметничкој мисији, Нишки Симфонијски оркестар је добитник 
значајних награда и признања: Златне плакете Културно-просветне заједнице Србије, Златне значке 
југословенских хорских свечаности и награду Ослобођења Града Ниша.
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И опером до хуманих циљева
Хуманитарни конЦерт оПерске диве драгане молес у нишком симфониЈском оркестру    

Оперска певачица 
Драгана Молес, одржала 

је у свом родном граду 
хуманитарни концерт 

за помоћ угроженим 
Нишлијама. Концерт 

популарних оперских арија 
одржан је 24. септембра 

у сали Симфонијског 
оркестра у организацији 

ФБ групе "Помоћ угроженим 
Нишлијама" и "Пријатељи 

музике".

О во није први пут да се Нишлијка Драгана Молес, 
која последњих десет година живи у Италији, 
одазове хуманитарним концертима за угрожене 

Нишлије. Драгана је позната нишкој јавности и као заго-
ворник идеје о оснивању Опере у Нишу. Читаву  годину 
неуморна Драгана Молес је својим суграђанима посвети-
ла  дивне интерпретације оперских арија, почев од 24. ја-
нуара, када је у Светосавском дому одржала хуманитар-
ни концерт,  а 4. фебруара одушевила публику у Пироту, 
најпознатијим оперским аријама, такође у хуманитарне 
сврхе.

Крајем фебруара одржана је манифестација, такође ху-
манитарна, " Испод Дуге" у којој се оперска певачица дру-
жила са децом из хранитељских породица у Позоришту 
лутака.  

Учествовала је оперска дива и на јединственом осмо-
мартовском релију у Нишу. Возач је од своје седамнаесте 
године, а возила је и камионе и шлепере. -Увек идем на 
најбољи резултат, као и на оперској сцени, поручила је 
Драгана Молес.

Концерт популарних оперских арија одржан је 24. сеп-
тембра  у сали Симфонијског оркестра, нормално - хума-
нитарног карактера. Улаз је, као и до сада, подразумевао 
донирање дуготрајних намирница, кућне хемије и гарде-
робе. 

Драгана Молес, на позорници као у својој кући, са ре-
пертоаром познатим целој публици, својом непосредно-
шћу покренула је и ослободила присутне, поготову децу 
која су је пратила певушењем. Одушевљени малишани су 
прихватила диву која је сишла међу њих и фотографиса-
ла се с њима. Вече је било и више него успешно, јер је 
Молесова понудила публици много више од самог му-
зичког програма. А ако је циљ концерта био срећа и ос-
мех на лицима посетилаца, Драгана Молес је то свакако 
постигла.

М.Шиндић
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ПРЕВЕНТИВА - УСЛОВ 
ЗА КВАЛИТЕТАН ЖИВОТ

у организацији Синдиката "Независност" у ПД "Југоисток" одржано 
предавање. Слађане Вучковић, специјалисте мед. биохемије

Превентивни прегледи, балансирана исхрана, 
избегавање стреса, алкохола и цигарета и наравно 
физичка активност, услови су за квалитетан живот.

С лађана Вучковић, специјалиста  мед. биохемије  на преда-
вању које је одржала у Управној згради "Југоистока" гово-
рила је о превентиви и њеном значају, као и о редоследу ла-

бораториских анализа које треба урадити у случају симптома не-
ких болести.

Убрзан темпо живота, исцрпљујуће обавезе којима као да нема 
краја, притискају нас, одражавају се на наше здравље, а све мање 
имамо могућности и умећа да све то избегнемо. Перманентни умор 
и стресови прерастају у болест. У недостатку времена лечимо се сами, 
све имамо на интернету, симптоме дијагнозе а и лекови су ту. 
Овакав вид самолечња бирамо делимично због споре и 
компликоване администације и недостатка времена. За-
боравили смо да ослушкујемо свој организам и да пре-
вентивно делујемо.

Дешава се да велики број пацијената након по-
стављања дијагнозе неке озбиљније болести, ка-
же да су имали симптоме али су их занемарива-
ли, овако почиње предавање докторке Слађане 
Вучковић. Сврха превентивних прегледа је 
спречавање појаве болести, односно откри-
вање обољења у најранијој фази када још 
нема симптома. Око 80 одсто болести 
могу да се спрече или да се излече ако се 
открију на време  јер су тада највеће мо-
гућности за излечење.

Превенција треба да буде усмерена 
на особе са највећим ризиком - по-
пулација са више ризичних факто-
ра, као што су дијабетес, пушење, по-
вишени крвни притисак, трглицери-
ди, повишени  холестерол, треба да 
проверава своје здравствено стање на 
три месеца. У оваквим случајевима ја-
ко је битна лабораторијска анализа крви 
и урина, која омогућава добијање јасне 
слике здравственог стања пацијента. Лабо-
раториски тестови уствари чине спону из-
међу пацијента, лекара и дијагнозе, наглашава 
докторка Вучковић. Данас се у лабораторију-
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ма са савременом опремом, ради широки спектар анали-
за из свих области дијагностике, ради се биохемија, иму-
нологија, хормони, тумормаркери, микробиологија -све 
то помаже да се постави дијагноза,  прати ток болести и 
ефикасност  примењене терапије.

Особе које у породици имају сроднике оболеле, да по-
чнемо од дијабетеса, спадају у ризичну групу и самим 
тим би требало чешће да контролишу ниво шећера у кр-
ви. Код узрока настанка дијабетеса треба проверити на-
следну склоност, када се то искључи, узрок могу бити ви-
русне инфекције, прекомерна тежина и стрес.- који иза-
зива лучење хормона надбубрежне жлезде. Када је јетра у 
питању,  показатељи функције јетре су. трансаминазе и 
билирубин. Повећане вредности ових ензима (АЛТ, АСТ) 
говоре о оштећењу јетре, инфаркту миокарда, цирози 
или раку јетре. Билирубин акумулира се у крви када 
постоји оштећење јетре, запушење жучних путева. Све 
су то показатељи да треба да реагујемо, односно обрати-
мо се лекару објашњава докторка  Слађана Вучковић.,

Да бисмо испитали функцију бубрега треба да урадимо 
анализу крви и урина - на уреу, креатинин, мокраћну ки-
селину. Уреа је повишена код оболелих бубрега чија је 
функција „чишћења“ организма оштећена. Креатинин је 
повећан код препреке у мокраћним путевима и оштећења 
функције бубрега неким отровима. Може да се деси да 
бубрези не боле а чак се дешава да тотално откаже њихо-

ва функција, али лабораториским анализама 
открива се болест. Врло је интересантна по-

већана  мокраћна киселина која сигнализи-
ра више обољења на које треба да обратимо 

пажњу: код појединих облика карцинома, 
код ви-

соког крвног притиска, код алкохоличара, код гојазности,  
код стреса а и изузетно напорна физичка активности или 
неправилна исхрана могу да повећају мокраћну кисели-
ну. Као анализа крви истог је значаја и испитивање урина 
- једна од основних лабараториских анализа.

У скорашње време почео је да се ради и тест интолеран-
ције на храну, односно неподношење хране.  Пре пет го-
дина то је била непознаница и за лекаре, да би сада постао 
готово незаобилазни тест особа које хоће да поправе од-
брамбену функцију свог организма и да се правилно хра-
не. Било је много питања на ту тему од присутних. Студије 
на ту тему су обухватиле највише млађу популацију са 
симптомима хиперсензитивности на  храну, и показале 
су да је код 62,5 %  деце регистрован пораст специфичних 
игГ антитела (нетолеранција на храну), а код  22.9% по-
раст специфичних игЕ антитела.

Хиперсензитивност на састојке хране посредована је 
игГ  антитела (нетолеранција на храну) резултат је поја-
чаног и продуженог уноса одређених састојака хране. 
Након уноса хране долази до стварања комплекса анти-
тела углавном игГ  класе који се таложе у различитим 
ткивима и узрокују структурне и функционалне проме-
не. Поремећеност имуног  комплекса  може да се појави у 
било ком органу а симптоми могу бити различити и да 
трају данима. Може да се појави хронична анксиозност, 
несаница, мигрене, кожне промене, надутости и много 
других поремећаја које не могу да се повежу са уносом 
одређене намирнице, већ само тестовима.

Све ове лабораториске анализе  можемо и сами, од-
носно на свој захтев да урадимо и тиме на неки начин 
проверимо своје здравствено стање, каже докторка Ву-
чковић.

Она каже да, што се тиче здравствене слике у нашем 
граду, добро је да је радно активно становништво 

покривено систематским и периодичним пре-
гледима и тиме више заштићено у погледу 

очувања здравља. Незапослени и даље не 
посвећују дужну пажњу редовним кон-

тролама свог здравља, чак и они који 
су присутни са одређеном дијагно-

зом не лече се, после неког времена 
долазе са истом или тежом дија-
гнозом, што је за нас поража-
вајуће, објашњава докторка 
Вучковић. 

М. Шиндић
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Р Е П О Р Т А Ж А

Пролом Бања – Природно лечилиште

четири Планине 
натКрилиле драГУЉ

Лековита вода, благотворно блато, умирујућа клима и диван природни амбијент су основна 
обележја која су Пролом Бању избациле у сам врх домаћих бања. Од давнина су воде Пролом Бање 
показале своје чудотворно дејство на разне болести бубрега и мокраћних путева, као и органа 
за варење. У последње време изузетни су резултати терапије оболелих од псоријазе, екцема и 
варикозног улкуса. Благотворно воде и блато Пролом Бање делује и на ванзглобни реуматизам. 
Оно што је најбитније, ове воде немају контраиндикације, па није нужно мењати устаљене 
навике и начин живота. Једина бања у Србији која сваке године уради нешто ново и занимљиво 
за своје госте. Прошле године завршена црква Светог преображења на брду преко пута бање, а 
сада се гради и мост до те цркве. Цркву је благосиљао лично његова светост господин Иринеј. 
У последње две године уложено у обнављање хотелских капацитета и изградњу нових садржаја 
око милион и по евра.
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П ролом Бања се налази у крањем југоисто-
чном делу општине Куршумлија у долини 
Проломске реке, на падинама планине Со-

коловице на надморској висини од 550 до 668 мета-
ра. Врхови четири планина су наткрилили овај 
природни драгуљ. Изнад бање уздижу се врхови 
Радана, Проломске планине, Соколовице и Арба-
нашке планине. Њихови масиви су испресецани 
бројним потоцима и речицама, што околини даје 
посебну драж. До бање води асфалтни пут који је 
преко села Рударе повезан са магистралним путем 
Ниш-Приштина. Од Куршумлије је удаљена свега 
22 километра, а од Београда преко Крушевца 290 
km или преко Ниша 322 km. На свега 80 километа-
ра од Ниша, овај природни резерват идеалан је за 
излете и одмор лаког темпа. Препознатљива је по 
својој пролом води, по коју сваке године дође сто-
тине хиљада посетилаца. Туристи никако не зао-
билазе ни импозантну Ђавољу Варош, која је била 
у избору за седам светских природних чуда, а 
смештена је у непосредној близини бање. Ту-
ристичке агенције из Бугарске закупиле су већ са-
да све капацитете у Пролом Бањи за дочек Нове 
2014. године, изјавио је директор Пролом Бање 
Златко Вељовић.

 Након наше понуде за тродневни аранжман по 
цени од 189 еура коју смо на велики притисак и ог-
ромно интересовање туристичких агенција из 
Бугарске доставили, буквално су за два дана заку-
пили све наше капацитете, каже  Златко Вељовић. 
Он истиче да су бугарски туристи у Пролом Бањи 
постали редовна клијентела. Како каже, они дола-
зе сваког викенда организовано у групама и поред 
Пролом Бање обилазе и природни споменик 
Ђавољу Варош који је био номинован за седам 
светских чуда природе.

Најскорија археолошка истраживања показују 
да су се лековите воде Пролом Бање користиле још 
у праисторији па све до почетка турске империје 
на овим просторима, када су и све српске бање оп-
устеле. Поновно брушење овог природног драгуља 
почиње шездесетих година када се и уврстила у 
ред најпознатијих српских природних лечилишта. 
Воде Пролом Бање садрже велики број минерала. 
Са малим количинама тих минерала ове воде имају 
изражено природно и диуретичко и бактериостат-
но дејство.

Температура воде је 26 до 31,5 степени Целзијуса, 
а укупна издашност 11 литара у секунди. Пријатног 
је укуса и без мириса. Препоручује се и здравим 
особама. Пакује се и продаје у еколошким боцама 
од 1,5 и 0,5 литара на домаћем и страном тржишту. 
Лечење водом и лековитим блатом уз помоћ савре-
мених метода рехабилитације у овој бањи се оба-
вља у терапијском блоку капацитета 1 500 пације-
ната дневно.

Шта све још нуди ово природно лечилиште које 
послује у оквиру А.Д.“Планинка“ из Куршумлије. 
Директор Хотелског комплекса „Радан“ у Пролом 
Бањи Златко Вељовић каже да за ову туристичку 
сезону припремају бројне новитете за госте. Осим 
завршетка „велнес центра“ са комплетним пра-
тећим услугама попут сауне и ђакузија изграђени 
су и нови базени прошле године. Направљени су 
отворени базени укупне површине 350 квадрата са 
констатном темературом од 28 степени 
Целзијусових. У изградњу базена уложено је 600 
хиљада евра. Уређена су постојећа купатила и мо-
дернизован терапијски блок. Поред лековитих 
третмана гостима је на располагању и низ услуга за 
опуштање и релаксацију.

Посебну чар уживања у овој природној оази пру-
жа Eтно крчма, која је подно хотела „Радан“. Тик уз 
Проломску реку запослени у туристичком преду-
зећу „Планинка“ преуредили су стару српску кућу 
и при том сачували њену аутентичност. Уз жубор 
реке ужива се у традиционалним националним је-
лима припремљеним искључиво на оригиналан 
начин. Овде нећете наћи роштиљ, али гурмани ће 
свакако уживати у телетини и јагњетини испод са-
ча са домаћом погачом, питом „на редове“ и до-
маћим сиром и кајмаком. Све то се залије вином, а 
као аперитив се служи ракија од дивље крушке као 
специјалитет етно крчме. Овде нећете наћи ништа 
што је страно, а и коме треба поред богате домаће 
трпезе.

У предаху од терапије за госте се организују из-
лети до Ђавоље Вароши и до цркве Лазарице. 
Ђавоља Варош је јединствени споменик природе у 
нашој земљи а врло редак у свету. Чине је врло ат-
рактивни облици у рељефу, земљане фигуре и ки-
села вода. Ђавоља Варош је под заштитом закона и 
уврштена је у списак светске баштине код 
UNESKO-а.

Удаљена је 27 километара јужно од Пролом Бање, 
у атару села Ђаке. Овај природни споменик чине, 
дакле, ретки феномени попут земљаних фигура 
које делују врло мистично, а окружени су са два из-
вора јако киселе воде са високом минерализа-
цијом.

Црква Лазарица је удаљена 2,4 километра од цен-
тра Пролом Бање. Изграђена је крајем 19. века и је-
дина је црква брвнара у Топличком крају. По на-
родном предању код ове цркве се причестио део 
војске кнеза Лазара из ових крајева уочи Косовске 
битке. Шест увијених стабала шљива у дворишту 
цркве Лазарице представљају необјашњиву при-
родну појаву. Легенда каже да су војници обишли 
шест пута око цркве молећи се за победу у боју на 
Косову. Дан данас су само шест увијених стабла 
шљиве.

Оливера Манић



ПРОЛОМ ПИВО  
ЗА МЕРАК

Већ деценију у оквиру комплекса 
Пролом Бање функционише 
производња пролом воде, а и пива и 
сокова са лековитом пролом водом. 
Технички директор производне 
линије пролом пива Дејан Мијајловић 
тврди да се месечно произведе 10000 
литара пива, које спада међу 
најбољим пивом у Србији. Пиво се 
точи и не пастеризује и не филтрира. 
Немају амбиција да крену са 
флашираном производњом пива, већ 
да ово буде као врста туристичке 
атракције за госте у бањи и околини. 
Кад је у питању пролом вода, 
амбиције су другачије. На месечном 
нивоу се флашира пролом вода у 31 
милион јединица у флашама од литар 
и по, које се потом дистрибуирају 
широм Србије. флашира се ова вода 
и у пет милиона јединица од пола 
литра, док се произведе око милион 
флаша пролом сока у амбалажи у 
флашама од литар и по.




