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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Именован Надзорни одбор ЈП ЕПС

Влада Србије донела решење  у Складу Са Законом о јаВним предуЗећима 

Решењем Владе Србије од 11. децембра 2013. године именовани су председник и чланови Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“. За председника Надзорног одбора ЈП ЕПС изабран 
је др Аца Марковић, а за чланове Александар Трифуновић, Дејан Трифуновић, Јелена Матејић (кao 
независан члан) и Александар Јокић, кao представник запослених. 

Надзорни одбор ЈП ЕПС именован је у складу са Законом о јавним предузећима и на основу Одлуке 
о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричном 
енергијом са Законом о јавним предузећима. 

Даном именовања Надзорног одбора престала је функција Управног одбора ЈП ЕПС, који је обављао 
послове из делокруга Надзорног одбора.

(преузето из е-инфа) 
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Успешно пословање  
и нови радни изазови

На крају пословНе годиНе, иНтервју са проф. др игором Новаковићем,  
директором ед “југоисток”Ниш

 Ед
 ЈУ

ГО
ИС

ТО
К

Зависимо од 
макроекономске 
ситуације. Нама, као 

привредном друштву “Југоисток” 
остаје да у 2014. години мењамо 
однос према купцима и да 
разбијемо лош имиџ “Југоситока” 
или Електродистрибуције, који нас 
годинама прати. У овој тржишној 
утакмици важно је јединство и 
разумевање наше мисије.

Постали сте директор у години која је била • 
најтежа и преломна за Привредно друштво ЕД 
"Југоисток"?

Последњих година је веома тешко бавити се било чиме 
у нашој земљи, посебно одговорним пословима. Није ла-
ко бити ни радник, ни наставник, ни новинар, посебно 
није лако бити директор у постојећим привредним окол-
ностима. Одговоран човек  преузима обавезу са циљем 
да нешто уради, а не да стоји по страни критикујући све 
око себе. Ја сам преузео ову обавезу како бих помогао “Ју-
гоистоку” и  покушао да нешто урадим.

Која је “борба” била најтежа, када је о • 
“Југоистоку” реч?

Борба за очување ПД “Југоисток” је дефинитивно најте-
жа борба у 2013. години. Људи тек сада схватају оно на 
шта сам указивао пре годину дана – да подела делатности 

по новом Закону о енергетици, на снабдевање и оператор 
дистрибутивног система – није добро замишљена. Треба-
ло је мењати Закон, али није било времена. Тако смо до-
били ново ПД “ЕПС Снабдевање”, које се налази у Београ-
ду. Грађанима Ниша рачуни сада стижу из Београда. И ту 
се завршава прича свих политичара који су у предизбор-
ној кампањи обећавали децентрализацију и деполитиза-
цију. Исход наше борбе је, дакле, решен Законом. Србија 
није добила пет јавних снабдевача, како смо тражили. Да 
будем искрен до краја, добро је што нисмо добили статус 
јавног снабдевача. Новоформирано ПД “ЕПС Снабдев-
ање” се у ових неколико месеци није показало као успеш-
но, још мање као флексибилно на тржишту. Са оваквим 
монополистичким понашањем тешко га је замислити на 
отвореном либерализованом тржишту, када се појави 
више снабдевача.
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Шта је привредно друштво “ЕПС • 
Снабдевање” однело граду и привредном 
друштву “Југоисток” Ниш?

Однело је наплату електричне енергије, опомене пред 
утужење, обуставу електричне енергије и наравно – но-
вац. Привредно друштво “Југоисток” је, што се тога тиче, 
успело да се заштити потписивањем СЛА уговора са ПД 
"ЕПС Снабдевање”. Сада живимо од мрежарине коју нам 
они нередовно исплаћују. Другим речима, омогућили 
смо нормално пословање као у претходном периоду. Ра-
зличита пословодства у Србији су различито користила 
понуђене могућности. Што се “Југоистока” тиче ми смо 
успели да, упркос свим потресима, добро послујемо.

Говорећи о пословању недавно сте нагласили да • 
ЕД “Југоисток” у својој историји није пословао тако 
добро као у овој, преломној години?

Мислио сам конкретно на привредно друштво ЕД “Ју-
гоисток”, не и на Електродистрибуције у ранијем пери-
оду, када је било далеко срећније време. А зашто тако ми-
слим? Због тога што смо ми у години, у којој је планиран 
губитак од две милијарде и 279 милиона, остварили по-
зитивни финансијски резултат од 285 милиона динара. И 
када се све ово прерачуна ми смо практично остварили 
позитивно финансијско пословање у износу од 2,5 ми-
лијарди динара. 

У чему је тајна овог успеха? • 
У сазнању да у овом тренутку у “Југоистоку” нема оних 

који су поштеђени, заштићени страначком припадношћу 
или пријатељским везама, нема лоби група. Напросто, 
сви ми желимо да сачувамо “Југоисток” јер има најраз-
вијенију мрежу и представља богатство за Србију и, раз-
уме се, сви ми желимо да боље живимо. "Југоисток" је ве-
ома важан и за Ниш и за овај део Србије. Ми у Нишу, ре-
цимо, пунимо буџет кроз порез, ПДВ, порез на допринос, 
таксе, закуп градског грађевинског земљишта. То је неко-
лико стотина милиона евра годишње на територији југо-
источне Србије. Тај новац иде грађанима за плате, за из-
градњу, за програм одржавања, привреду, сектор малих и 
средњих предузећа. “Југоисток” је тренутно једино вели-
ко предузеће на југоистоку Србије. Знам, рећи ћете, има-
мо и “Филип Морис”. Али је разлика између њих и нас ог-
ромна. Какав је ефекат за Ниш од Дуванске индустрије? 
Они овде не откупљују дуван, не штампају паклице цига-
рета, не праве папир, целофан, кутије. То је један потпу-
но затворен систем који има две Фондације а и њих врло 
често финансира локална самоуправа, да би јој нешто 
вратили. Наше постојање, пре свега, а потом и пословање 
је веома важно јер имамо огромну социјалну и друштве-
ну одговорност. Привредно друштво ЕД “Југоисток” је, 
заправо, фактор стабилности југа Србије.

Претпостављам да су ово сазнање и Ваше • 
привредно искуство кључни разлози због којег се Ви 
све време борите против приватизације ЕПС-а?

Од продаје ЕПС-а – нема ништа, од давања лиценце – 
нема ништа, од формирања једног дистрибутера опера-

тивног система – нема ништа. Барем док сам ја на овом 
месту. За то имамо пуну подршку Министарства а и Со-
цијалистичке партије Србије, којој ја припадам. Поред 
значаја који “Југоисток” има за локалну самоуправу мо-
рам да наведем још један, веома крупан. Овог тренутка 
Привредно друштво “Југоисток” издржава 2188 стално 
запослених и 1000 њих на лизинг пословима. Заједно са 
њиховим породицама, “Југоисток” храни око 15 хиљада 
људи у овом делу Србије. Ако додам и мала и средња пре-
дузећа, која умногоме зависе од нас, то значи да још 50 
хиљада људи живи од послова које им поверава “Ју-
гоисток”. Организационе промене, које је Београд наго-
вештавао, довеле би до гашења многих радних места и 
велике незапослености.

У свему овоме Ви имате и снажну подршку • 
Синдиката?

Подршка Синдиката је веома важна, посебно ако се 
има у виду да не постоји јачи Синдикат у Србији од Си-
ндиката ЕПС-а. Управо Синдикат је у последњим разго-
ворима одиграо важну улогу.

Од када сте на челу “Југоистока” сарадња  • 
пословодства и Синдиката је јако добра што је, за 
многе пословне системе, неуобичајена појава?

Можда, али не и за мене. Пре свега, ја нисам аутократа, 
то просто није мој стил управљања. Ја волим да делеги-
рам одговорност. Не преузимам одговорност за све што 
радим јер не радим сам већ са својим тимом, али и резул-
тате и успехе за постигнуто такође делим са њима. Волим 
да разговарам и да се договарам са људима и зато мислим 
да нема разлога да једно пословодство нема добру са-
радњу са Синдикатом. Лоше животно искуство ме је нау-
чило да такав однос треба неговати. Јер, у једном тренут-
ку можеш да будеш руководилац, у другом радник. И ако 
је само једна страна задовољна – онда је то једнострано 
задовољство. Ако су обе задовољне – онда је то успех. У 
овом тренутку наш пословни успех је успех, не Игора 
Новаковића, већ свих нас.

Да ли из таквог Вашег става произилази и • 
жестока борба Синдиката за ЕД  „Југоисток”?

Очигледно да се њихова и моја животна уверења по-
клапају, па смо сви дошли до истог закључка да се ЕПС  
не сме приватизовати. Зашто? Зато што то није продаја 
на годину, две или пет, не издаје се, већ се продаје заувек. 
И шта се догађа после тога? Већ у 2014. години, када ће 
део тржишта бити либерализован доћи ће неко ко може 
да дампингује цену. Даће јефтинију струју за 100 динара 
по рачуну месечно, па ће народ отићи код њега. Ми као 
државна фирма то не бисмо могли да издржимо ни пет 
година, па ћемо се на крају угасити. А шта бива после то-
га? Тај, ко је дампинговао цену после пет година рећи ће 
да струја треба да буде скупља 1000 динара по месечном 
рачуну. Он мора да надокнади изгубљено. Тада би грађа-
ни схватили суштину, али ће то бити касно. Ми 
то знамо, као што смо знали унапред да неће ва-
љати формирање новог предузећа "ЕПС Сна-
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бдевање”. Зато смо заједно сви, и зато ћемо се сви 
заједно борити да до приватизације не дође. 
Пословодство и Синдикат и сви радници чија ег-

зистенција зависи од “Југоистока”.

Шта сте себи као задатак зацртали у 2014. • 
години?

Много нових борби, иако и ова коју смо започели још 
није завршена. У 2014.години почиње либерализација тр-
жишта а ми смо изгубили делатност снабдевања. Ту више 
ништа не можемо да поправимо. Али смо се заштитили 
СЛА уговорима тако да ми, као ПД “Југоисток”, нећемо 
ићи на тржиште, ићи ће "ЕПС Снабдевање". Нама остаје 
да мењамо однос према купцима и да разбијемо лош 
имиџ “Југоистока” или Електродистрибуције, који нас 
годинама прати. Свесни смо тога да смо институција коју 
купци не воле. То морамо да променимо у свести грађа-
на.

Како ћете придобити купце?• 
Ми већ много тога чинимо на том плану. Радили смо и 

суботом и недељом када су се склапали споразуми за ре-
програм дуга, како се не би стварале гужве. Сам репро-
грам дуга је, такође, наша заслуга и начин да придобије-
мо купце. Када сам о томе први пут причао на седници 
Управног одбора ЕПС-а, сви су се смејали. Када смо то ус-
војили као одлуку – нису могли да верују. У наредна три 
месеца – огроман одзив. Последњих дана, по нашем ста-
ром обичају, највећи. Свесни смо да ЕПС никада није по-
себно бринуо о купцима. Ми се трудимо да то исправи-
мо. У време склапања споразума радили смо без престан-
ка, ишли смо од врата до врата и склапали споразуме. Не 
стидим се да кажем – спремни смо да клечимо пред ку-
пцима.

Прогнозе свих, од државног врха до локалне • 
самоуправе, су да ће наредна година бити веома 
тешка. Како видите “Југоисток” у тој години?

Ми пуно зависимо од макроекономске ситуације. Има-
јући у виду да смо ове године одударали од општег стања 
у земљи и пословали добро, надамо се да ћемо и у пред-
стојећој учинити корак напред колико год година била 
тешка. Трудићемо се да зацртане планове остваримо 100 
одсто иако су – морам да признам – преамбициозни, али 
и остварљиви. Покренули смо поступак јавне набавке за 
трафо станицу 110 kV "Дољевац", 110 kV "Соко бања" и 
планирамо да трафо станицу исте јачине изградимо и у 
насељу Ратко Павловић. Тиме ћемо стабилизовати град у 
наредних 15-ак година. Сматрам да су управо ови радови 
на инвестицијама и одржавању мреже најбитнији за јед-
но предузеће због тога што је то за нас основно средство 
рада. Што бољу мрежу имамо то смо ефикаснији у раду, 
грађани ће имати квалитетнију услугу, боље ће функци-
онисати и привреда и мала и средња предузећа. Све то 
утиче и на боље функционисање државе јер држава од 
прихода ЕПС-а пуни буџет, а од буџета зависе и плате и 
пензије грађана. Ми смо свесни свог значаја у држави и 
управо због тога ћемо се, као одговорна компанија, тру-
дити да максимално озбиљно приступимо свему што смо 
планирали и да планове реаализујемо. Истовремено и од 
грађана очекујемо да схвате наш значај у функционисању 
државе, јер једни без других не можемо.

Милена Видојковић

Храбро и амбициозно  
у Нову 2014. годину
Свим запосленима у ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш честитам Нову 
2014. годину и предстојеће Божићне празнике, са жељом да у 
наредној години буду, пре свега, здрави, срећни и задовољни, и 
да заједно, тимским радом, задржимо и постигнемо још боље 
резултате у пословању наше компаније, баш онако како једна 
институција као што је "Југоисток" и заслужује. Очување 
"Југоистока" као модерне, успешне, профитабилне компаније, 
окренуте купцима и новим инвестицијама је оно што сам зацртао 
да остварим већ следеће године, а од сваког запосленог понаособ 
очекујем да крајње професионално, стручно и одговорно обавља 
своје послове, јер једино тимским радом можемо постићи да 
грађани као наши корисници, држава као оснивач ЈП ЕПС и ми 
сами будемо поносни на постигнуте резултате, поручио је 
директор ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш проф. др Игор Новаковић.
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ГУБИЦИ ГУБЕ БИТКУ
треНд смањења губитака у пд „југоисток“ се успешНо Наставља

T ренд смањења губитака електричне енергије на 
подручју Привредног друштва „Југоисток-Ниш“ 
се успешно наставља, речено је на недавном Саве-

ту за смањење губитака. Укупни проценат смањења те-
хничких и комерцијалних губитака на нивоу привредног 
друштва за протеклих девет месеци износи 1,97 посто а 
финансијски ефекат тог смањења око 3,1 милион евра, 
подвукао је руководилац Центра за смањење губитака 
„Југоистока“ и председник Савета за смањење губитака 
Мирољуб Јовановић. Он је овом приликом, такође, иста-
као да друга привредна друштва нису током деветоме-
сечног периода ове године успела да пређу 1, 5 посто сма-
њења губитака на својим конзумима. Укупни губици у 
поменутом периоду износе 16,81 посто док су претходне 
године у истом периоду износили 18,79 посто, што је ве-
лика потврда да су сви огранци привредног друштва до-
бро радили и да настоје да се тренд смањења губитака из 
прошле године и ове што боље оствари.

Огранак „Електротимок-Зајечар“ је остварио са 14,02 
посто смањење губитака на 12,80 посто, што је уштеда од 
466 хиљада евра. Посебан финансијски ефекат је оства-
рен смањењем губитака, према Јовановићевим речима, у 
огранку „Ниш“. Они су укупно смањили губитке за 2,04 
посто, што је уштеда од милион евра. Са 26,73 посто на 
24,69 посто су смањили губитке у огранку „Ниш“, што је 
посебно значајно с обзиром на то, како је Јовановић иста-
као, да на нишки конзум одлази трећина електричне 
енергије коју привредно друштво преузима. Огранак 
„Пирот“ је по смањењу губитака и ове године најбољи, па 
укупно смањење губитака  за протеклих девет месеци из-
носи 0,96% тако да губици износе 9,74 посто. Финансијски 
ефекат тог смањења је 14 милиона динара или 125 хиља-
да евра.

Огранак „Прокупље“ је у претходном месецу имао сма-
њене губитке за 1,8 посто, а укупно за девет месеци ове 

године је имао 2,66%, односно губитке смањио са 20,65% 
на 17,99 посто. Остварена уштеда износи преко 44 мили-
она динара или 392 хиљаде евра. Што се тиче огранка 
„Лесковац“, он је у поменутом периоду остварио највећи 
проценат смањења губитака. Јовановић је овом прили-
ком подвукао да су за девет месеци од 19,67 посто дошли 
на ниво губитака од 16,87 посто, што је смањење од 2,80% 
a уштеда од близу 98 милиона динара или 856 хиљада 
евра. Огранак „Врање“ има укупни проценат смањења 
губитака од 1,30 посто, али је  и висок укупни проценат 
губитака од 26,31 посто у овој години, што је и разумљи-
во с обзиром на то са којим проблемима се овај огранак 
сусреће.

Јовановић је овом приликом, такође, навео да кад би до 
краја године остали на нивоу губитака из прошле године 
у наредна четири месеца, проценат смањења губитака би 
на годишњем нивоу био 1,48 посто, што је више од плана 
самог Центра за смањење губитака, који износи 1,38 пос-
то и у коначном више и од задатка, који је поставио ЕПС 
а који износи 1,2 посто. У сваком случају, наставак тенде-
нције смањења губитака требало би да буде приоритетан 
задатак и у наредном периоду. Зато треба радити на реа-
лизацији мера предвиђених Акционим планом, затим 
појачати контроле а паралелно са тим требало би побољ-
шати очитавања и извршити замену укочених мерних 
уређаја.

Чланови Савета за смањење губитака обавештени су и 
о набавци сигурносних налепница. Ове налепнице биће 
јединствене за цео ЕПС, што значи да ће бити исте у свим 
привредним друштвима за дистрибуцију електричне 
енергије и стављаће се на мерним ормарићима. Пилот 
пројекат који је спроведен у Пожаревцу дао је високе по-
зитивне резултате у спречавању крађа а самим тим и сма-
њењу губитака, те је одлучено да се ове сигурносне нале-
пнице користе у свим привредним друштвима као допри-
нос смањењу губитака у целом ЕПС-у.

На Савету за смањење губитака је, такође, одлучено да 
се против свих купаца код којих буде откривена неовла-
шћена потрошња подноси кривична пријава, без обзира 
на то да ли су они одмах измирили износ предвиђен за 
период неовлашћене потрошње. До сада је била пракса 
по захтеву Тужилаштва да се не подносе кривичне прија-
ве за неовлашћену потрошњу против оних који су одмах 
измиривали своје обавезе по основу те неовлашћене пот-
рошње. Тиме је Тужилаштво хтело да се ослободи непо-
требног притиска на Суд. Убудуће ће се, ипак, подносити 
кривичне пријаве и за такве купце, како би се у потпу-
ности испоштовала законска обавеза.

О. Манић

Током девет месеци ове 
године константан пад 
губитака у свим огранцима, 
кад је мање уствари више
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Мерно место на првом месту

савет за смањење губитака о повећаНим губицима  
у октобру и мерама да се сузбије такав треНд до краја годиНе

П рошла су времена кад је мерно место у Електро-
привреди било најзапуштеније. Ако желимо да 
се успешно изборимо са губицима, мерно место 

мора да избије у први план и да буде центар свих догађа-
ња, подвукао је на недавном састанку Савета за смањење 
губитака одржаном у Зајечару председник тог Савета и 
руководилац Центра за смањење губитака "Југоистока" 
Мирољуб Јовановић. Он је, такође, истакао да се готово 
цео приход oстварује преко мерног места и да је несхва-
тљиво да буде толико занемарено. Ситуација се поготову 
драстично мења од јула кад је лиценцу за трговином елек-
тричном енергијом добило ново предузеће "ЕПС Снабде-
вање", како Јовановић наводи, због чега мерно место мо-
ра да буде у средишту пажње и зато је неопходно да се 
промени систематизација која ће омогућити да више љу-
ди буде ангажовано да ради на пословима везаних за ме-
рно место.

Крајње је време да се промени организација у привре-
дном друштву, јер је велики број послова везаних за мерно 
место, поручује Јовановић и додаје да би послове требало 
организовати у једну целину јер иду од уређивања базе 
података о корисницима дистрибутивног система преко 
прикључака, контрола и очитавања, испоруке, обуставе, 
искључења, обрачуна неовлашћене потрошње до обрачуна 
мрежарине снабдевачима. -Због тога је неопходно да се 
изради апликативни софтвер који ће да испрати сва та 
догађања на мерном месту и који је и предвиђен Акционим 

планом за смањење губитака, рекао је Јовановић. За "Југои-
сток" је предвиђено смањење губитака за пет година са 
18,55 посто на близу 12 посто и то је заиста амбициозан 
план, каже он. Међутим, како истиче Јовановић, ниједна 
од кључних ставки предвиђених планом за успешно сма-
њење губитака није остварена а што је, између осталог, 
подразумевало набавку бројила, ангажовање већег броја 
људи на мерном месту и израда апликативног софтвера.

Забрињавајуће је, како је Јовановић навео, да после деве-
томесечног констатног смањења губитака у свим огра-
нцима је дошло у октобру до приличног раста губитака, 
иако су у том месецу временске прилике биле врло по-
вољне. Јовановић је истакао да је у том месецу 14000 ме-
гават сати више преузето електричне енергије у односу на 
исти период прошле године и да је готово све отишло на 
губитке. Он је, такође, навео да је "Југоисток" већ сада за 
наредну годину определио око четри и по милијарде ди-
нара за покривање губитака, што је на месечном нивоу 
готово дупло више него што се издваја за зараде.

Иако су губици прошле године на нивоу друштва за де-
сет месеци били 18,30 посто, а за десет месеци ове године 
16,80 посто, дакле мањи су губици за 1,5 посто у односу на 
период прошле године, Јовановић сматра да су неоправда-
но високи губици само у једном месецу у којем је још било 
и топло време. Само је огранак "Пирот" имао у овом месе-
цу у односу на исти период прошле године смањење про-
цента губитака за 0,11 посто, док су остали огранци у про-
секу имали по три посто раст губитака, а "Електротимок" 
чак 4,5 посто у односу на прошли октобар.

Ипак, како је Јовановић подвукао, без обзира на то што 
су у октобру порасли губици електричне енергије, привре-
дно друштво је постигло солидне резултате. -Не могу се 
поставити високи циљеви као што је то зацртано петогоди-
шњим Акционим планом ЕПС-а и очекивати да буду 
остварени када нам ништа нису омогућили са чиме би 
заиста могли да испунимо задатке, подвукао је Јовановић. 
Он је као један од закључака са овог састанка Савета за 
смањење губитака предложио да се тражи подршка дире-
ктора привредног друштва са условима који су потребни 
да се испуне да би се успешно борили против губитака 
електричне енергије.

До краја ове године задатак свих огранака је да предузму 
све потребне мере, како је закључено на овом састанку 
Савета, да би се постигли резултати у смањењу губитака. 
Јовановић је и овога пута подвукао да су побољшање 
очитавања и честе контроле важни фактори смањења гу-
битака.

О.Манић

Неопходно је створити предуслове за успешно остварење 
петогодишњег Акционог плана смањења губитака
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И ПРИКЉУЧНИ ВОД  
ИДЕ УЗ МЕРНО МЕСТО

На техНичком савету "југоистока" у прокупљу о НовиНама у преузимању мерНог места

Н еопходно је да се убрза решавање захтева за по-
кретање поступка јавних набавки, с обзиром на 
то да ће се тако обезбедити потребан материјал 

за ремонт одређених електроенергетских објеката и тако 
спречити могуће хаварије током зиме, сагласни су били 
сви директори техничког система огранака на недавном 
састанку Техничког савета "Југоистока" одржаног у Про-
купљу. Председник Техничког савета и директор Дирек-
ције за управљање "Југоистока" Александар Крстић 
подвукао је овом приликом да су показатељи поуздано-
сти рада дистрибутивног система у свим огранцима за 
претходна два месеца знатно бољи него у исто време про-
шле године. Крстић је, такође, истакао да je тренд раста 
поузданости рада дистрибутивног система на нивоу це-
лог привредног друштва присутан од почетка ове године 
и да није попустио током свих месеци. Напајање електри-
чном енергијом, према речима директора техничког сис-
тема огранака, на конзумима огранака било је стабилно и 
није било већих прекида у напајању.

Ускоро ће почети и примена нове верзије апликативног 
софтвера Географско информационог система (ГИС). На-
јпре ће се, како је речено на Техничком савету, организо-
вати обуке коришћења нове верзије ГИС-а како би се кас-
није садашњи ГИС потпуно повукао из употребе. Дире-

ктори техничког система огранака обавестили су предсе-
дника Техничког савета Крстића докле су стигли са уно-
шењем података у ДМС и ГИС. 

Огранак "Електротимок" је, према речима директора за 
технички систем Драгана Рапаића, направио план уно-
шења података у ДМС и снимана је и уцртана мрежа на-
понског нивоа 35 kV. Међутим, уношење података у ДМС 
и ГИС отежава што нема довољно особа за такав рад, а 
велике проблеме прави и прелазак са домена "Електроти-
мока" на домен "Југоистока". Огранак "Ниш" може се пох-
валити да је унео све потребне податке и у ДМС и у ГИС. 
Директор за технички систем у Електродистрибуцији 
"Ниш" Драгослав Павловић напомиње да је потребно да 
се организују обуке за диспечере да би активније корис-
тили ДМС, а Крстић је најавио да ће следећи корак бити 
уношење актуелног уклопног стања. 

Што се тиче огранка "Пирот" они су унели 70 посто по-
датака у ДМС и све потребне податке у ГИС за сам град 
Пирот, док се у другим пословницама касни. У Димитро-
вграду је, примера ради, прикупљено све од података, 
али их је унето 70 посто. Бабушница је прикупила 15 пос-
то података а унела свега  десет. Кад је у питању 
Бела Паланка, ту је ситуација најслабија јер је 

У сусрет реструктуирању нови изазови за електродистрибутере
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прикупљено свега  десет посто података, а ништа 
није унето. Директор за технички систем огран-
ка "Пирот"  Зоран Манчић такву ситуацију са 

уносом података правда недостатком рачунара и радни-
ка који би обављали тај посао. 

Огранак "Прокупље" је ове године, како је Крстић иста-
као, највише напредовао кад је у питању уношење пода-
така. Они су унели све потребне податке у ДМС и сад се 
повезују са СКАДА системом. Недостатак мапа за одређе-
на подручја на њиховом конзуму спречило је Прокупчане 
да све податке унесу и у ГИС. За сада је покривено Проку-
пље и Куршумлија, док је унос података за Мерошину и 
Житорађе одложено док се не набаве мапе. Огранак "Ле-
сковац" је у истој позицији као и огранак "Прокупље". И 
они нису унели све податке у ГИС због недостатка мапа 
ванградског подручја, али ће се томе више посветити у 
зимском периоду.

Слични проблеми су и са уносом података за конзум 
огранка "Врање". Све податке унели су у ДМС, али касне 
са уносом података у ГИС. Директор за технички систем 
овог огранка Владица Алексић образложио је то тиме да 
им недостају мапе и подлоге, али и квалификовано 
особље да прикупља и уноси потребне податке за ГИС. 
Због проблема са уношењем података због недостатка 
мапа, шеф Службе за релејну заштиту и планирање пого-
на Далибор Николић обавестио је присутне на састанку 
који су проблеми са набавком мапа и подлога, напоме-
нувши да је потребно да директори за технички систем 
поново иновирају своје захтеве за набавку мапа и подло-
га.

Састанку Техничког савета овога пута присуствовао је 
и руководилац Центра за губитке Мирољуб Јовановић 
образлажући да Закон о енергетици налаже да преузи-
мање мерног места подразумева и прикључни вод. Зато 
су сви досад потписани уговори о преузимању мерних 
места, како је Јовановић нагласио, неважећи јер не садр-
же и записник о преузимању прикључног вода, што је у 
директној супротности са Законом о енергетици. Иако је 
овај закон ступио на снагу почетком септембра 2011. го-
дине, каснило се, према Јовановићевим речима, са пла-
новима о преузимању мерних места по огранцима чита-

вих годину дана. Сада су планови спремни, као и кориго-
вани уговори за преузимање мерних места, те Јовановић 
сматра да би што пре требало да се крене са потписи-
вањем уговора. Међутим, како је председник Техничког 
савета Крстић констатовао, та одредба у Закону о енерге-
тици је у супротности са Законом о јавној својини, те да 
је неопходно правно тумачење пословодства ЕПС-а како 
би привредна друштва знала како да поступају у вези са 
преузимањем мерних места.

Јовановић је, такође, на састанку подвукао да Закон о 
енергетици не користи више појам купац електричне 
енергије, већ у светлу будућих промена у реструктуи-
рању Електропивреде каже да је друга страна којој се ис-
поручује електрична енергија сада корисник операти-
вног дистрибутивног система. Представник Дирекције за 
планирање и инвестиције Братислав Петровић сматра да 
би техника привредног друштва морала више да се укљу-
чи у проблематику разграничења одржавања и задужења 
мерних места и прикључних водова. Петровић је дао 
предлог како да се убудуће уносе подаци приликом но-
вих прикључења и преузимања мерних места као једин-
ствено правило које важи за све огранке. Зато је на са-
станку одлучено да се формира комисија која би донела 
јединствено упутство за поступак преузимања мерног 
места, с тим што у рад комисије морају да буду укључени 
и правници и економисти због укњижења.

Обавеза привредног друштва је, према Јовановићевим 
речима, да до краја године утврди одобрену снагу ко-
рисницима дистрибутивног система, као што то налаже 
и Уредба о испоруци електричне енергије. Одобрена сна-
га ће управо бити основ за обрачунавање мрежарине 
приликом избора снабдевача, па су директори за техни-
чки систем огранака задужени да доставе податке о пре-
рачунатој снази за ове кориснике који од наредне године 
иду на отворено тржиште електричне енергије. У билинг 
систему нема информације на основу чега је узета та одо-
брена снага, те Јовановић инсистира на томе да се у скла-
ду са поменутом уредбом утврди одобрена снага за сва-
ког корисника.

О. Манић

УСВОЈЕНИ ПРОЈЕКТНИ ЗАхТЕВИ 

Технички савет "Југоистока" једногласно је усвојио предлог документа Пројектни захтеви за израду техничке 
документације главног пројекта телекомуникација за ТС 110/х kV и ТС 35/х kV. Потреба за израдом оваквог 
документа, како је Милош Костић нагласио приликом излагања овог предлога, настала је зато што такав 
документ Пројектних захтева за израду техничке документације главног пројекта телекомуникације за трафо 
станице напонског нивоа 110 и 35 kV није постојао на нивоу друштва, већ се користио документ ЕМС-а. Ти 
пројектни захтеви, како је Костић образложио, су застарели , неодговарајући и не садрже битне 
функционалне захтеве. 

У радном материјалу, који је Костић доставио свим присутнима на састанку, дати су функционални и технички 
захтеви. функционални захтеви су они најбитнији захтеви који се траже од пројектанта објекта да обезбеди 
пројектом, а технички захтеви су они најактуелнији захтеви који су у складу са стандардима и пројектом. 
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Д а ли су електромонтери који раде на 
обуставама електричне енергије због 
нагомиланих дуговања последњих де-

ценију и по постали заточеници и жртве свог 
посла, питање је које се неминовно намеће 
ових дана с обзиром на то да су честа мета фру-
стрираних насилника. Немили догађаји који-
ма су изложени електромонтери у обављању 
свакодневних радних задатака у протеклих 
месец дана, поготову на подручју које покрива 
Привредно друштво „Југоисток-Ниш“ указују 
на то да је последњи час да надлежне државне 
институције предузму праве кораке да се што 
пре и законским путем монтери прогласе 
службеним лицима. 

Посебно су алармантни последњи инциден-
ти у сусрету са дужницима, који су могли да 
имају и трагичан исход. Средином новембра 
медији су извештавали о присилном затвара-
њу екипе електромонтера у кући једног вели-
ког дужника у селу Велики Трновац на конзу-
му врањске Електродистрибуције у општини 
Бујановац. Сретне околности, али и сналажљи-
вост електромонтера навикнутих на такве 
опасне ситуације, омогућиле су да полиција 
брзо интервенише и ослободи раднике који са-
мо обављају своје дужности.

Пре неколико недеља је опет срећа послужи-
ла електромонтере у Бору, на које је агресивни 
дужник насрнуо ножем и нанео једном од њих 
лакше телесне повреде. Полиција јесте одмах 
притворила насилника, али је након неколико 
сати по налогу тужиоца пуштен из притвора. 
При том насилник се није зауставио на томе, 
већ је покушао да на силу уђе у зграду Еле-
ктродистрибуције у Бору. Не смемо заборави-
ти и немио догађај који се десио пре осам годи-
на у Нишу, када је електромонтер задобио оз-
биљне телесне повреде ножем док је искључи-
вао трафо станицу у насељу Брзи Брод да би се 
омогућило санирање квара на мрежи. 
И ту је замало избегнут трагичан ис-
ход.

ЕЛЕКтрОМОНтЕрИ  
ЧЕСТА МЕТА НАСИЛНИКА

Неопходна хитна 
реакција надлежних 
државних институција 
у заштити монтера 
на терену од насиља 
неплатиша
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Да се хитно морају предузети мере на заштити 
електромонтера у обављању радних дужности 
сведочи и посета првог човека Електропривреде 

Србије Александра Обрадовића Електродистрибуцији у 
Краљеву, где се, такође, пре неколико недеља десио напад 
на електромонтере. Приликом посете Обрадовић је одлу-
чио да и сам пође са екипом електромонтера у обустави 
електричне енергије дужницима. Он је разговарао са еле-
ктромонтерима о проблемима које свакодневно имају на 
терену и заједно су дошли до закључка да је приоритет у 
спречавању напада на електромонтере да се што пре оза-
кони њихов статус службеног лица.

Чињеница је, коју не занемарује ни руководство ЕПС-а, 
да су грађани суочени са економским тешкоћама. Због 
тога је омогућен врло повољан репрограм за отплату ду-
га на више рата, зависно од висине самог дуга. Ваља ис-
таћи да ниједан репрограм о отплати дуга до сада није 
предвиђао да уколико се уплати износ дуга одједном да 
се дуг умањује и до 40 посто. Дакле, учињено је све да се 
што више олакша отплата заосталих дуговања и то уз от-
пис камате из прошле године. Упркос свему настављају 
се напади на електромонтере, а што је посебно узнеми-
рујуће нижу се инциденти са опасним физичким наср-
тајима где се неретко користи хладно оружје.

Међутим, сведоци смо да вести о пљачкању продавни-
ца, радњи са разном робом или мењачница јавност са 
згражањем прима и такве поступке гласно осуђује, док 
нападима на електромонтере чак даје известан легити-
митет. Оно што се потроши треба и да се плати је свима 
јасно, осим кад је у питању електрична енергија. При том 
се заборавља да се редовним плаћањем утрошене елек-
тричне енергије обезбеђује редовно и поуздано снабде-
вање грађана и да се управо од редовне наплате одржа-
вају и граде нови електроенергетски објекти, који омо-

гућавају да дистрибутивни систем буде стабилан у сва-
ком тренутку без обзира на годишње доба.

Ништа мањим опасностима од насртаја на терену нису 
поштеђени ни електромонтери којима је радна обавеза 
контрола мерних места и откривање неовлашћене пот-
рошње. Важно је напоменути да крађа електричне енер-
гије не само што угрожава пословање електродистрибу-
ција, већ и функционисање самог дистрибутивног систе-
ма. Годишње Привредно друштво „Југоисток-Ниш“ је 
приморано да издвоји до чак четири и по милијардe ди-
нара за покривање трошкова који су настали због губита-
ка електричне енергије, а само прошле године је на име 
тих трошкова отишло 27 милиона евра. Тај новац се уп-
раво издваја од свих који редовно измирују обавезе, а 
који с пуним правом могу да очекују редовну и квалитет-
ну испоруку електричне енергије.

Проблеми са губицима електричне енергије поготову 
избијају у први план од јула ове године, јер је привредно 
друштво по закону дужно да трошкове губитака покрива 
набавком електричне енергије на отвореном тржишту. 
Нередовно плаћање утрошене електричне енергије, а пре 
свега крађа електричне енергије, дакле, не иде само на 
штету запослених у електродистрибутивним предузећи-
ма, већ заправо на огромну штету свих нас који користи-
мо ту електричну енергију да бисмо нормално живели. 
Сав тај новац који одлази на покривање губитака елек-
тричне енергије се улудо троши, јер уместо да се искорис-
ти у изградњу и обнављање електроенергетске инфра-
структуре, он се бесмислено одлива из џепова свих нас.

О. Манић
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дигитални досије  
за сваки трафо реон

привредНо друштво "југоисток" ускоро почиње примеНу  
Нових фуНкциоНалНости географског иНформациоНог система

У светлу великих промена у електроенергетском сектору, које нам предстоје, све већи 
значај се придаје квалитетнијем и поузданијем снабдевању купаца електричном енергијом, 
смањењу губитака електричне енергије и трошкова пословања, унапређењу безбедности на 
раду, као и повећању задовољства корисника дистрибутивног система. Све те постулате 
успешног пословања нужно мора да прати комплексан апликативни софтвер, који омогућава 
да се у сваком тренутку може доћи до битних информација важних за функционисање 
дистрибутивног система.

П ривредно друштво "Југоисток" још од 2006. годи-
не, како је подвукао директор Дирекције за упра-
вљање Александар Крстић, развија географски 

информациони систем ГинисЕД за евиденцију, одржа-
вање и анализу података о дистрибутивном електроенер-
гетском систему. -Овај пројекат је реализован у сарадњи 
са Електронским факултетом у Нишу и ускоро се завр-
шава тестирање нових функционалности ГинисЕД сис-
тема тако да ће нова унапређена верзија софтвера ускоро 
заменити стару, рекао је директор Крстић.

Основна сврха ГинисЕД пројекта је заправо примена 
најсавременијих ГИС технологија и методологија за раз-
вој колекције дигиталних алата за приказ и анализу прос-

торних података електродистрибутивне мреже, истакао 
је директор Крстић поводом скорашње примене нове ве-
рзије ГИС-а. Активним радом на дигитализацији и гео-
референцирању дистрибутивног система, према Крсти-
ћевим речима, до сада је унето 42 посто елемената дистри-
бутивне мреже "Југоистока" свих напонских нивоа, али 
се степен развоја ГинисЕД система значајно разликује по 
огранцима, од огранка ЕД Ниш са 98,34% унетих елеме-
ната дистрибутивног система до огранка Електротимок 
Зајечар, где практично унос података није ни започет.  

Алате овог система, како наводи шеф Службе 
за планирање погона, релејну заштиту и систем 
даљинског управљања у овој дирекцији "Југои-

Селектовањем одређене географске области лако до свих података о трафо реону на том подручју
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стока" Далибор Николић, чине изузетно практични ала-
ти попут алата за унос који омогућава дигитализацију, 
скенирање мапа и векторизацију коришћењем GPS и ос-
талих специјализованих уређаја, затим алата за визуели-
зацију просторних података електродистрибутивне мре-
же за одређено географско подручје и алатa за просторну 
анализу електродистрибутивне мреже, потенцијалних 
или стварних догађаја у електродистрибутивној мрежи 
за одређено географско подручје.

Предности ГинисЕД система су, према Николићевим 
речима, то што има централизовану геопросторну базу 
података која омогућава чување података о дистрибути-
вној мрежи, како тематских, тако и просторних. Елементи 
електродистрибутивне мреже се чувају као колекција ге-
ообјеката. Осим тога, наглашава Николић, систем посе-
дује ГинисЕД Editor – Windows апликацију за унос, изме-
ну и претраживање просторних и геоподатака електро-
дистрибутивне мреже, као и за интеграцију са другим 
информационим системима у "Југоисток". На крају, нова 
верзија овог система има и апликацију ГинисЕД Wеb 
ГИС – Wеb ГИС, која омогућава брзо и лако позициони-
рање на одређену географску област, селекцију и претра-
живање делова електродистрибутивне мреже који су од 
интереса у одређеном тренутку, 

ГинисЕД Editor је апликација инсталирана само на ме-
стима где ће се вршити унос и измене података о мрежи. 
Она пружа пуну функционалност али је за њу потребна и 
инсталација на локалном рачунару, подвлачи Далибор 
Николић. Уз то, због превлачења великог броја података, 
како је Николић образложио, знатно је спорија од Wеb 
апликације. 

Зато је за масовно коришћење ГИС-а развијена  ГинисЕД 
Wеb апликација која је веома брза, не тражи инстали-
рање на локалном рачунару већ само приступ корпора-
тивној мрежи "Југоистока" и веома је једноставна за ко-
ришћење, тврди Николић. Aпликација је оптимизована 
за рад у стандардном MS Internet Explorer-у али се може 
користити и из осталих најпопуларнијих Web претражи-
вача (Mozilla Firefox, Google Chrome).

Сви подаци о мрежи су смештени на ГИС сервер у уп-
равној згради "Југоистока". Унутар сваког дистрибути-
вног огранка се врши унос нових и промене постојећих 
података, док сви имају право прегледа података о мре-
жи читавог "Југоистока". На овај начин је омогућено лак-
ше одржавање система и лакша интеграција са осталим 
системима.

Поред основних ГИС функционалности (померање ка-
рте, промена размере у којој се карта приказује, избор 
карте која се приказује, умањени приказ целокупне кар-
те...), према Николићевим речима, Web GIS својим ко-
рисницима нуди низ функционалности специфичних за 
конкретну примену попут добијања информација о спе-
цифичном објекту електродистрибутивне мреже, претра-
живања електродистрибутивне мреже, генерисања изве-
штаја, учитавања извода појединачних потрошача, учи-
тавање трафо реона појединачних трафо станица и дру-
го. -Комбиновањем ових функционалности са основним 
ГИС функционалностима, Web GIS представља средство 
чијим је коришћењем могуће брзо и ефикасно претражи-
вати и анализирати електродистрибутивну мрежу, сма-
тра Николић.

Једна од најзначајнијих нових функционалности је пре-
трага мерних места у селектованој географској области, 
као један од најефикаснијих алата за претрагу корисника 
ДС, поред претрага по изводу и трафо-реону, истиче он. 
Њеним коришћењем могуће је, према Николићевој твр-
дњи, на карти обележити произвољну географску област 
којој припада одређени део мерних места која су тренут-
но од интереса. За селектовану област могуће је добити 
извештај о свим мерним местима у тој области. Могуће је 
позиционирати се на мерно место које припада области и 
учитати нисконапонски извод коме припада посматрано 
мерно место. Такође, за селектовану област, како даље 
Николић образлаже, могуће је генерисати извештај у об-
лику Excel документа који садржи предефинисан скуп 
података о сваком од мерних места која припадају посма-
траној географској области.

Због веома добрих искустава огранака ЕД "Југоисток", 
који су унели значајнији део дистрибутивне мреже, у ко-
ришћењу ГинисЕД система, намера нам је да интензиви-
рамо унос података, као и да наставимо са развојем сис-
тема увођењем нових функционалности, поручују  на 
крају из Дирекције за управљање "Југоистока".

О. Манић

Далибор Николић: Квалитетно одржавање мреже 
и праћење њеног стања захтева и комплексан 

апликативни софтвер
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"Ултразвук" за поуздану 
дијагностику објеката

вишеструка корист од примеНе иНфрацрвеНе термографије у превеНтивНом  
одржавању електроеНергетских објеката На подручју пд "југоисток" Ниш

П римена инфрацрвене термографије у оквиру пре-
вентивног одржавања електроенергетских обје-
ката на подручју Привредног друштва "Југоис-

ток" Ниш показала се изузетно корисном у благовреме-
ном откривању промена у електро опреми у трансформа-
торским станицама, чиме се спречавају могуће хаварије 
у електроенергетским објектима. Оком инфраред термо-
визијске камере добија се својеврсна "ултразвучна" дијаг-
ностика поремећаја у функционисању електроенергет-
ских објеката, што омогућава да се реагује на време и 
уштеде далеко већа новчана средства која би се утроши-
ла да је дошло до хаварије у трансформаторским стани-
цама. Директор Дирекције за планирање и инвестиције 
"Југоистока" Љубомир Ранчић подвлачи да се термови-
зија или инфрацрвена термографија данас користи у 
многим областима (медицина, војска, биологија, крими-
налистика..), али се при испитивању електроенергетске 

опреме показала изузетно значајном као безконтактна 
метода, чиме представља најефикаснији и најбезбеднији 
поступак у откривању предхаваријских ситуација на оп-
реми. 

Тренутно у „Југоистоку“ постоји само једна професио-
нална камера и она је већ у првој години рада више пута 
„отплатила“ саму себе, каже директор Ранчић. - На при-
мер, откривање једног „врелог“ високонапонског изола-
тора на трансформатору и отклањање квара у склопу 
превентивног одржавања, коштало је око 100.000 динара. 
Сличан проблем, неоткривен на некој другој трансфор-
маторској станици, коштао би десетак милиона динара, 
истиче он и додаје да ако би Оператори дистрибутивног 
система плаћали и непланиране прекиде и неиспоручене 
киловат сате, штета би могла бити далеко већа. 

Привредно друштво „Југоисток" Ниш је сада суочено 
са остарелом електроенергетском примарном опремом у 
22 трансформаторске станице напонског нивоа 110/x kV, 
које су  преузете од ЕМС-а. То подразумева, према Ра-
нчићевим речима, повећан ризик од озбиљних хавари-
јских ситуација, а самим тим и  повећане трошкове. У та-
квим околностима примена инфраред термографије је од 
непроцењивог значаја. -Константно тражећи начине за 
модернизацијом електроенергетске мреже у циљу пове-
ћања поузданости у испоруци електричне енергије уз 
смањење трошкова, Дирекција за планирање и инвести-
ције је набавила још две професионалне термовизијске 
камере у вредности од 3,8 милиона динара, чиме ће бити 
омогућен мониторинг високонапонских постројења на 
територији целог ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, подвлачи 
директор Ранчић. - С обзиром на то да ова софистицира-
на и скупоцена опрема не вреди ништа без едукованог 
кадра, обезбеђена је и сертификована обука за три за-
послена, који ће покривати читаво конзумно подручје ЕД 
„Југоисток“, каже директор Ранчић који од јануара 2010. 
године поседује сертификат за коришћење инфраред 
термовизијске камере.

У Америци су, према Ранчићевим речима, у примени 
ове скупоцене опреме отишли и корак даље. -Они су уна-
предили систем термовизијског снимања, инсталацијом 
камера у самом постројењу и њиховом имплементацијом 
у „Smart grid“ систем, наводи директор Ранчић. -Инова-
тивни софтвери, напредна мерна технологија и дигитал-
не комуникације детектују и брзо реагују на проблеме, 
драстично смањујући шансу за отказом и већом 
хаваријом, напомиње он. 
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Термовизија представља, како директор 
Ранчић наводи, приказ инфрацрвеног зра-
чења које емитује неки објекат у видљиву 

слику. -Инфрацрвено зрачење, као део електромаг-
нетног спектра категорисано је кроз таласну дужину 
која је већа од таласне дужине видљивог дела спек-
тра. Зато термовизијском камером и можемо откри-
ти огроман проблем који је невидљив голим оком. 
Један лабавији контакт може изазвати велико загре-
вање и евентуални прекид, објашњава директор 
Ранчић.

Инфрацрвена термографија је, према Ранчићевој 
тврдњи, уникатно вишеструко корисна. Ова техника 
омогућава безконтактно испитивање, те се рукова-
лац налази далеко од опасности. Термографија не 
утиче на предмет испитивања, него једноставно пос-
матра природно инфрацрвено зрачење, које постоји 
у сваком случају. Испитивање се обавља без прекида 
процеса, јер за разлику од многих других испити-
вања примарне и секундарне опреме, термографија 
не изискује искључење и прекид у напајању. Омогућен 
је дводимензиони преглед и на тај начин можемо 
имати температуру у стотину тачака на једној слици 
и упоредити их.  Директор Ранчић истиче да нас ти 
термални градијенти могу довести до самог пробле-
ма, а ваља напоменути да је снимање у реалном вре-
мену.

Термографија значи „писање са топлотом“ и кори-
сти се за мониторинг погонског стања, за оптимизо-
вање одржавања и обезбеђивање функционисања 
система на сигуран и безбедан начин по најнижој 
могућој цени, закључује на крају директор Ранчић.

 Оливера Манић

Модерном опремом за ефикасније откривање потенцијалног квара у трафо станицама
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Нема продужења рока

последња прилика за репрограм

К упци електричне енергије који нису измирили ду-
говања према ПД „Југоисток“ то су могли учини-
ти закључно са суботом, 30. децембра, када су 

шалтери у електродистрибуцијама радили пуно радно 
време, од 7 и 30 до 20 часова, саопштено је на конферен-
цији за медије одржаној у "Југоистоку". Због великог ин-
тересовања грађана, захтеви за склапање споразума о ре-
програму примани су и у недељу, 1. децембра у свим сала-
ма електродистрибуција у "Југоистоку".

Директор Дирекције за трговину електричном енер-
гијом Зоран Раденковић подсетио је да је ово најповољ-
нији и уједно последњи споразум са којим је привредно 
друштво изашло у сусрет својим потрошачима. До сада је 
склопљено  близу 56000 споразума о репрограму старог 
дуга на територији целог привредног друштва, што је не-
ких 50 одсто од укупног броја дужника који нису изми-
рили своја потраживања, рекао је Раденковић и додао да 
је овим бројем споразума затворен дуг према привред-
ном друштву од око четири  милијарде динара.

Раденковић је апеловао на све купце да своје споразуме 
закључе на шалтерима надлежних електродистрибуција 
или бесплатним позивом корисничког центра - 0800 
018000 након чега ће доћи екипа на кућну адресу купца са 
свом потребном документацијом за потписивање спора-
зума. У противном, привредно друштво ће бити при-
нуђено да употреби све законске мере како би осигурало 
наплату потраживањa, односно, предузеће мере обуста-
ве испоруке електричне енергије, након чега ће уследити 
утужења за заостала дуговања.

Купци који су склопили претходни споразум о репро-
граму се такође могу јавити лично или путем кориснич-
ког сервиса, раскину стари споразум о репрограму и сту-
пе у нови – повоњнији, са отпустом камате од 15 до 40 од-
сто, закључено је на конференцији.

Ј.К.

Потписано близу 80000 споразума о репрограму дуга
Након обраде захтева који су достављани и у недељу, 1. децембра, коначан скор склопљених споразума о ре-
програму дуга за утрошену електричну енергију у Привредном друштву "Југоисток" Ниш је око 80000.  
Тиме је обухваћено 5,5 милијарди динара. 

Ово је задовољавајући одзив купаца, ако се узме у обзир да је од укупно 220000 купаца колико их је склопило 
споразум у целом ЕПС-у, 80000 њих са подручја које покрива "Југоисток" Ниш.

За сада нема најава да ће репрограм бити продужен и сви они који се нису одазвали позиву ЕПС-а могу да 
очекују да ће им стићи опомена пред утужење.
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ЛАжНА дОјАВА О ПОдМЕтНуОј  
бОМбИ у "југОИстОКу"

Управна зграда ПД "Југоисток" Ниш потпуно је евакуисана 
26. новембра у 8 часова због анонимне дојаве о постављеној 
бомби, за коју се сат времена касније испоставило да је лажна. 
Екипа нишког МУП-а је након евакуације свих запослених и 
купаца у шалтер сали, проверила целу зграду и радници су 
око 9 часова враћени на своја радна места, јер је установљено 
да је реч о лажној дојави. 

 С.М.

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ 
СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА

О тклонити повреде и професионалне болести у 
потпуности, или свести их на најмању могућу 
меру, покушава се у новој стратегији ЕПС-а коју 

следе и Привредна друштва, јер људски живот је важнији 
од свега.

Потпуна посвећеност ЕПС-а у успостављању и одржа-
вању програма у циљу стварања безбедних услова за рад 
и унапређење очувања здравља и радне способности, ог-
леда се  кроз  реализацију сложеног и трајног пројекта 
који треба да буде имплементиран, како кроз већ посто-
јеће тако и кроз нове процедуре. Реч је о усвајању таквих 
механизама, да све циљеве које поставимо и реализујемо 
у унапређењу безбедности и здравља, можемо да измери-
мо кроз кључне показатеље успешности.

Политика заштите здравља и безбедности на раду сп-
роводи се на свим нивоима од директора до извршила-
ца.

Донет је Закон о безбедности и здрављу, Акт о процени 
ризика, доста  подзаконских аката у овој области, много 
је обука из свих области, и по ширини и дубини, много 
стручних усавршавања, али повреда још увек, нажалост, 
има. У "Југоистоку" је у односу на исти период прошле го-
дине смањен број повреда у овој години али још увек 
постоје. Безбедност на раду подићи ћемо на већи ниво, 
пре свега, кроз сталну едукацију, боље рећи кроз отворен 
и искрен разговор и разменом мишљења, нагласио је 
Ненад Владић директор Сектора за безбедност и здравље 
на раду у "Електропривреди Србије" у обраћању запосле-
нима у "Југоистоку". Покренут је пројекат обуке од најви-
шег менаџера,  односно директора, до најнижег руково-
диоца, пословође кроз двосмерну комуникацију са за-
посленима. Циљ оваквог приступа је да се свако од њих 
осети одговорним како за унапређење система безбед-
ности тако и за евентуалне повреде. То може да се реали-
зује кроз рад са мањим групама да би се постигла већа 
ефикасност. 

Центар за заштиту и безбедност у "Југоистоку" кренуо 
је у дефинисање система обавештавања о урађеном и 
оном што треба да се уради у спровођењу нове стратегије 
у области безбедности  и здравља радника. Устројена је и 
обавеза извештавања о броју повреда како би 
сви запослени били информисани али се ин-
формације достављају и ЕПС-у. Међу свим "ала-
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тима" чини се да је јако битан  непосредни кон-
такт шефова и извршилаца, да извршилац по-
слова, посебно ризичних, схвати да сва правила 

у коришћењу срестава за заштиту пре свега могу да пре-
дупреде несрећу на радном месту, што нам је и основни 
задатак. Кренуло се од ЕД Лесковац. Наиме, шеф кабине-
та ПД „Југоисток“ Ниш Михајло Илић, у пратњи дирек-
тора ЕД Лесковац Мирослава Дочића, руководиоца 
Центра за безбедност и заштиту у "Југоистоку" Зорана 
Голубовића и председника Одбора за безбедност ПД 
"Југоисток" Предрага Стојиљковића, посетио je крајем 
новембра неколико екипа на терену у oгранку ЕД Леско-
вац и са њима повео разговор у коме је посебна пажња 
исказана повећању безбедности и здравља на раду, по-
штовању интерних процедура и законских прописа. У 
непосредном контакту са запосленима на терену, истак-
нута је велика посвећеност топ менаџмента условима ра-
да својих запослених и успостављању међусобног пове-
рења и дијалога.  У току посете и остваривања непосред-
ног контакта са запосленима примењивани су алати који 
су презентовани од стране Сектора за безбедност и здра-
вље на раду у Дирекцији за људске ресурсе ЕПС-а. Су-
мирајући резултат посете на крају дана закључено је да се 
са оваквим видом успостављања дијалога топ менаџме-
нта са запосленима мора наставити у свим огранцима 
"Југоистока" како би запослени непосредно од стране 
својих менаџера добили све потребне информације и ис-
товремено пословодство добило неопходне информације 
непосредно од својих извршилаца.

Тиме је посебна пажња исказана повећању безбедности 
и здравља на раду, поштовању интерних процедура и за-
конских прописа а чули су се и запослени и њихови про-
блеми на терену. Такав контакт ствара зближеност и 
осећај припадности истој организацији, што ствара уза-
јамно међусобно поверење и, наравно, боље извршавање 
радних задатака. Врло често због лошег или доброг при-
ступа шефова, извршиоци често  кажу -е ово ћу урадити 
због њега јер је добар човек, или обрнуто -е за инат због 
њега нећу да ставим шлем, не схватајући да је непосредно 
угрожен. Мора се поћи од тога да у свакој врсти делат-

ности, пре свега угрожени су живот 
и здравље радника на терену, а не 
нас који радимо у канцеларијама, 
наглашава Владић у промоцији но-
вог приступа обуци. То треба да има-
мо стално на уму, да непосредни ше-
фови изађу из канцеларија и разго-
варају са колегама извршиоцима, ка-
да се десе повреде, анализирају како 
је требало избећи све то и који  раз-
лози су довели до повреде, јер нај-
чешће је људски фактор. Радници 
који су непосредни извршиоци посла 
врло често некоришћењем заштитне 
опреме доприносе лошој радној кул-
тури. Као да им је испод части или се 
јуначе - "оволико дуго радим ништа 
се није догодило, па неће ни сада". 
Или, "пре мене је колега тако урадио 
и ја ћу, што би ја то мењао". То је ри-
зично понашање које треба да се на-

пусти јер тиме се стварају услови за честе повреде. Управо 
такве ситуације су и предвиђене у теорији леденог брега 
где се не виде као испод леда инциденти су избегнути за 
"длаку" - Инциденти са потенцијалом озбиљне повреде, 
небезбедни поступци, ризично понашање, примена сла-
бе процене, све то што се не види често исплива у повре-
ду.

Новом стратегијом издвојена су нека најбитнија начела 
управљања БЗР-ом као:

Све повреде се могу предвидети, да су менаџери одго-
ворни, да је први услов за свако радно место безбедност 
рада, да запослени морају да буду обучени пре него што 
добију одређене задатке на новом радном месту. Посебно 
су менаџери одговорни да обављају редовне БЗР посете, и 
да су људи најкритичнији елеменат. Треба истакнути и 
основне  принципе који садрже опомене да се не прелази 
преко небезбедног догађаја који се догодио а да се не про-
дискутује са учесницима. Принцип који треба да оба-
везује - да се увек договори безбедан начин спровођења 
задатка за који се добије пристанак да ће да се ради без-
бедно. И много других усвојених или допуњених прин-
ципа који треба да се спроводе а које ћемо касније пред-
ставити у другом броју часописа.

У току посете и остваривања непосредног контакта са 
запосленима примењивани су алати који су презентова-
ни од стране Сектора за безбедност и здравље на раду у 
Дирекцији за људске ресурсе ЕПС-а. Сумирајући резул-
тат посете на крају дана закључено је да се са оваквим ви-
дом успостављања дијалога топ менаџмента са запосле-
нима мора наставити у свим огранцима "Југоистока" ка-
ко би они  непосредно од стране својих менаџера добили 
све потребне информације и истовремено пословодство 
добило неопходне информације непосредно од својих 
извршилаца са терена, све то у знаку смањивања повреда 
на раду односно повећавања нивоа свести за безбедан и 
здрав рад свих запослених. 

М.Шиндић

Кључ успеха у БЗР је стална и 
видљива посвећеност 
менаџмента компаније 

давањем личног примера и 
доношењем одлука без 

прављења изузетака у односу 
на запослене или врсту 

процедуре!

Према закону о БЗР, 
послодавци су обавезни и 

одговорни као што су и 
запослени обавезни и 

одговорни.
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Пресудно знање, а не оцене

пд "југоисток" Ниш На челу одговорНих фирми у Нишу

У привредном друштву за дистрибуцију електричне 
енергије “Југоисток” Ниш, почеле су двомесечне 
радионице за стипендисте Фонда за младе таленте 

Републике Србије. Студенти Правног, Економског, Елек-
тронског и Факултета заштите на раду, њих 30-оро, доби-
ли су шансу да дођу до посла у државној фирми.

ПД "Југоисток" је, одговоривши позитивно на понуду 
Фонда за младе таленте Републике Србије, прво у Нишу 
дало до знања да своје пословање убудуће жели да засни-
ва на знању и способности младих, образованих људи ко-
ји ће моћи да се ухвате у коштац са проблемима савреме-
ног пословања.

Мени је част што седим са 30-торо младих, веома паме-
тних људи, а истовремено ми је жао што ће само њих пе-
торо најбољих, после двомесечне обуке, добити шансу да 

се запосле. Сви имају просек изнад 9,5, а одабраћемо оне 
који буду имали највише знања. Сматрам да будућност 
овог, и свих осталих предузећа која желе да буду успеш-
на, мора убудуће да се базира искључиво на знању. Нашу 
кадровску политику одређује Влада Републике Србије, 
али ћемо ми по природном одливу утврдити који су нам 
профили најпотребнији и на којим местима треба да упо-
слимо ове младе људе. Радионице ће нам помоћи да пру-
жимо шансу најбољима, нагласио је директор ПД 
“Југоисток” Ниш проф. др Игор Новаковић.

Министарство за омладину и спорт, формирањем Фо-
нда за младе таленте и Центра за каријерно вођење и за-
пошљавање, води политику активног запошљавања, пре 
свега младих људи како би се бројка од 220 хиља-
да незапослених у Србији смањила. Југ Србије, 
нажалост, има највећи број незапослених па је, 
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полазећи од тога, и активност Министарства ус-
мерена пре свега ка унутрашњости. Министарс-
тво жели да спречи њихов одлазак из земље, али 

и из града у коме су рођени и у којем живе. Управо због 
тога је Министарство за Ниш издвојило 30 милиона ди-
нара, као подршку за запошљавање 150 младих људи. 
Искрено се надам да ће и друге друштвено одговорне 
фирме, попут Југоистока, пружити шансу студентима 
који имају висок просек и дати шансу некима од њих да се 
запосле. Јер, ако млади са високим просеком, какав је 
случај са групом од њих 30-торо који имају просек изнад 
9,5, не добију прилику да добију посао, онда ми заиста 
свим младим људима шаљемо лошу поруку, да знање и 
школовање немају никакву вредност, казао је државни 
секретар Министарства омладине и спорта, Ненад Боро-
вчанин.

Он наглашава да су управо овакви млади људи највећи 
потенцијал Србије и да њиховим упошљавањем може да 
се покрене точак бржег развоја и већег запошљавања. Јер, 
да би било нових радних места, компаније морају да буду 
успешне, а да би биле успешне треба да их воде успешни 
људи, нагласио је Боровчанин.

Милош Радосављевић, директор Фонда за младе тале-
нте, похвалио је потез ПД "Југоисток" које је начинило 
први корак у јужном делу Србије и својим примером по-
казало да свака друштвено одговорна фирма може да 
учини бар један корак на путу решавања проблема неза-
послености, посебно у јужном делу Србије, где је неза-
посленост највећа.

Највећи број радионица, управо из тог разлога, ми 
имамо на југу Србије. Најмање у Београду. Ако се и друге 
друштвено одговорне фирме одазову нашем позиву, ми 
ћемо у акцији запошљавања младих талената успети, ко-
мпаније ће добити најбоље, а најбољи ће допринети 

даљем успеху компанија. Све је повезано једно с другим. 
Истовремено ћемо спречити одлив мозгова, јер ћемо 
кроз  запошљавање младим људима створити амбијент у 
којем ће моћи да раде, зараде и напредују. Наши стипен-
дисти су у обавези да у својој држави раде најмање пет го-
дина, нагласио је Радосављевић.

Студенти четири нишка факултета, који су се пријави-
ли да похађају радионице, не крију одушевљење што су 
добили шансу да праксу започну у успешном предузећу, 
какво је ПД “Југоисток” Посебно што ће неки од њих у 
њему успети и да се запосле.

Научићемо нешто ново и проширити своја знања и ве-
штине, поред оних које смо стекли формалним образова-
њем, и то сматрам великом предношћу. Велика је ствар 
што у оваквој фирми добијамо шансу да се боримо за по-
сао, речи су Јелене Јанковић, са Правног факултета.

И за Катарину Јевремовић, са Економског факултета, је 
ово велика шанса да дође до посла, а ако не успе, како ка-
же, биће велико искуство које ће јој пуно значити.

Слободан Иванов радионице у Југоистоку види као мо-
гућност свих оних студената који су се на факултетима 
борили својим знањем и који, како каже, немају прилику 
да се запосле преко везе или преко политике, како се са-
да најчешће долази до посла. Овде су сви једнаки на стар-
ту, а прилику добијају најбољи.

Тридесеторо младих људи ће проћи кроз двомесечну 
обуку у Југоистоку где ће добити прилику да од стручних 
људи науче много тога из пословања овог предузећа. 
Већина њих прижељкује да добије посао у фирми у којој 
ради три хиљаде запослених различитих профила обра-
зовања.

М. Видојковић

Интерактивна предавања

Стручна предавања младим стипендистима, свако из своје области, одржали су Александар Крстић, директор 
Дирекције за управљање, Милоје Карличић, директор Дирекције за економско-финансијске послове, Иван 
Стојановић из Дирекције за правне и опште послове и Зоран Голубовић, руководилац Центра за безбедност и 
здравље у "Југоистоку". Њихова излагања стипендисти су помно пратили и постављали питања о свему што 
их је додатно интересовало, па је радионица постала право интерактивно полемисање о многим битним 
процесима у оквиру "Југоистока".
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дар привредНог друштва "југоисток" Ниш

духовне карауле

Манастир "Свети Илија" подигнут је 1946. године, а у целости 
обновљен 2010. године. Трошкове око обнове манастира о коме 
брине само једна монахиња делом је сносило Министарство 
вера које је за те намене обезбедило око 3,5 милиона динара. 
Довођење електро инсталације донација је ПД "Југоисток" а 
струја стигла у манастирски комплекс користиће не само за 
потребе манастира већ и народу који још увек опстаје на рубним 
подручјима Србије.

Манастир "Свети Кирик и Јулита", скривен од очију у врлетима 
Старе планине до кога води земљани пут око десетак 
километара од последњег села Смиловци још једна је од 
светиња у обновљеном димитровградском намесништву нишке 
Епархије. Нема писаних трагова о томе када је богомоља 
подигнута, али се зна да је обновљена средином 18. века. На 
обрисима некадашњег Владичанског двора прошле године 
никао је потпуно нови, а довођење струје велики је дар за 
сестринство овог православног храма које тренутно броји само 
две монахиње.

Засијали манастири на планинама у  
околини Пирота и Димитровграда

П оводом  довођења електричне енергије у 
два манастира на конзумном подручју 
ЕД Пирот, манастир "Свети Кирик и Ју-

лита" у селу Смиловци које је удаљено 45 ки-
лометара од Димитровграда на самој грани-
ци са Бугарском и "Свети Илија" у селу Рсо-
вци на 25 километара од Пирота, задњег дана 
октобра су Владика нишки господин Јован 
Пурић и представници ЕД "Југоисток", дире-
ктор проф. др Игор Новаковић са сарадни-
цима обишли ове манастире.

Од 23. октобра ове године, у оба женска ма-
настира, након седам месеци тестирања и по-
стављања електро мреже, коначно сијају сија-
лице и то ће, како се тамношње монахиње и 
свештенсво надају, поред помоћи у раду, обо-
гатити манастире и људством, како свеште-
них лица тако и посетилаца, свих побожних 
људи добре воље.

Владика Нишке епархије господин Јован 
Пурић изразио је задовољство поклоном ЕД 
"Југоисток" Ниш, истичући жељу да ће дово-
ђење електричне енергије увести бољитак у 
раду свештених лица, али не и могућност ње-
не злоупотребе. Он је додао да ће то цивили-
зацијско достигнуће помоћи да се духовност 
осети и овим путем, да се око манастира оку-
пља народ, да се не заборави завичај и да се 
чује лепа реч, благослов Божји са ових пре-
дивних места.

Ово је наша својеврсна караула о којој мо-
рамо да бринемо. Јер, ако нема манастира, не-
ма људи. Ако нема људи нема села, ако нема 
села, онда се границе повлаче до следећег мес-
та, до Димитровграда, Пирота и тако редом 
ка централној Србији, рекао је директор "Ју-
гоистока" Игор Новаковић. Електрификација 
манастира у димитровградском и пиротском 
крају племенита је али и стратешка мисија 
државе и цркве чиме се олакшава живот се-
стринствима, али и народу овог краја где је 
последњих десет година изузетно изражено 
демографско пражњење, нагласио је дирек-
тор Новаковић.

Укупна инвестиција овог пројекта, као део 
обележавања 1700 година од доношења Мила-
нског едикта, вредна је око пет милиона ди-
нара.

С. Манчић
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О електричној светлости

екипа ртс-а је радећи серијал "привредНа историја србије" посетила три мале хе На подручју 
ед "југоисток" Ниш - хе "гамзиград", "света петка" и "вучје" 

О ва медијска кућа увелико припрема читав низ 
серија и емисија које ће са различитих аспеката 
покушати да обухвате све оно што се сматра зна-

чајним за обележавање стогодишњице почетка Првог 
светског рата. Поменути пројекат са радним насловом 
"Привредна историја Србије", бавиће се периодом од дру-
ге половине XIX века до 1914. године у оквиру кога ће би-
ти обрађене разне индустријске области. Између осталог, 
серијал ће обухватати емисије о изградњи и развоју ма-
лих хидроелектрана, затим изградњу пруге Београд-Ниш 
која саобраћа од 1884. године, затим развој текстилне ин-
дустрије, а неке од емисија биће посвећене развоју војне и 
рударске индустрије и развојем поште. Не само у Србији, 
већ и у Европи, последње две године траје покушај уоб-
личавања једне историјске ревизије узрока и последица 
тог рата. Тај датум је посебно важан за историју Србије, 
јер представља прекид њеног успешног и брзог привред-
ног развоја. По речима Ђурана, Радио Телевизија Србије 
има једну врсту обавезе да данашњој јавности, пре свега 
омладини, приближи разне аспекте свега оног што је 
претходило и резултирало тим великим ратом. Циљ овог 
пројекта је подсећање на људе који су заслужни за при-
вредни развој наше земље и данашњим генерацијама 
указати на значај њихових дела. Када је реч о Нишу, зна-
чајна личност је Тодор Миловановић, док је у Зајечару то 
Тома Милошевић, али је пре свега значајна личност 
Ђорђа Станојевића. Српски физичар, професор Велике 
школе и професор и ректор Београдског универзитета, 
заслужан је за увођење првог електричног осветљења и 
изградњу првих хидроелектрана у Србији. Инспирисан 

радом овог физичара, циклус емисија у оквиру серијала 
посвећен раду малих хидроелектрана у Србији биће еми-
тован под насловом „О електричној светлости“. Екипа 
Радиотелевизије Србије је током лета обишла Западну 
Србију и забележила кадрове у хидроелектранама у 
Ваљеву, Ужицу и Иваљици, као и прву и најстарију тер-
моелектрану у Београду која је почела са радом давне 
1892. године: “Те мале хидроелектране, постале су део 
светске индустријске баштине и надам се да ће наша 
земља, јавност и Електропривреда Србије, успети да ис-
користе њихов потенцијал, јер су оне важна и вредна ин-
дустријска и културна наслеђа“ – истиче Ђуран. Посел-
дњих дана октобра, завршено је снимање хидроелектра-
на на југоистоку земље: ХЕ "Гамзиград" у Гамзиградској 
Бањи код Зајечара, ХЕ "Света Петка" у Сићеву крај Ниша 
и ХЕ "Вучје" у околини Лесковца. Број епизода у оквиру 
серијала зависиће од броја хидроелектрана и биће пос-
већене делу Ђорђа Станојевића и визионарима из поједи-
них места који су имали довољно смелости да испрате 
његове идеје.

Пројекат је још увек на почетку. Планиран завршетак 
снимања серијала је наредног лета, а почетак емитовања 
од јесени 2014. године.

Екипа серијала је: Срђан Бајски – мајстор звука, Жики-
ца Николић – расвета, Душан Живковић – сниматељ, 
Драган Алексић – асистент и Божидар Ђуран – аутор/
уредник.

Ј.К.

„Мале хидроелектране су посебно лепа, занимљива, историјска и привредна прича Србије којима 
би она требало да се дичи. Она то не чини. Заборавила је“ – коментар је Божидара Ђурана, 
аутора новог пројекта у продукцији Радио Телевизије Србије.



24

Морски коњић за бољу наплату

део пројекта "Нови Ниш" у шалтер сали управНе зграде пд "југоисток" Ниш

Ш алтер салу Управне зграде Привредног друштва 
"Југоисток" Ниш од почетка отобра краси му-
рал морског коњића који је данско-америчка 

уметница Мариа Дубин насликала на једном од зидова 
сале. Мурал је поклон "Југоистоку", као спонзору поста-
вљања три билборда добродошлице на уласцима у град 
Ниш, што је идеја и пројекат хуманитарне организације 
"Clean earth Capital Serbia".

Ова организација у сарадњи са градом Нишом, и ПД 
"Југоисток" Ниш огранизовала је конкурс за израду ски-
це за билборд добродошлице у Ниш. Конкурс ће трајати 
од 7. до 31. октобра, а учесници морају бити студенти Фа-
култета уметности Универзитета у Нишу, до 25 година 
старости. Могу да учествују у паровима, групама или као 
индивидуалци, а радови ће бити изложени у холу градске 
куће од 4. до 15. новембра. У том периоду грађани Ниша 
ће моћи да разгледају предлоге и гласају за свог фавори-
та, а 18. новембра ће, након одлуке стручног жирија, све-
чано бити проглашен победник конкурса

У оквиру пројекта "Нови Ниш", сваког месеца на разли-
читим јавним местима надарена сликарка Мариа Дубин 
осликава морске коњиће, који су, због своје тајанстве-
ности и мистериозности њена главна инспирација и заш-
титни знак. Они се, поред Ниша, који је постао председа-
вајући град, могу пронаћи још и у Лондону, Копенхагену, 
Гентофтену, Сондерпуу (Данска), Кенту и Оаксаци (Ме-
ксико). Тиме је још једном приказана апсполутна безгра-
ничност уметности, али и својеврсна веза између неких 
неспојивих места.

Пројекат "Нови Ниш" је грађевински комплекс мешо-
вите намене који ће бити саграђен у центру Ниша. Главна 
визија инвеститора, организације"Clean earth Capital Se-
rbia" је да очува животну средину и примени одржива на-
чела зелене градње, а овим пројектом се конкурише и за 
Златни статус који додељујуе светски савет за зелену гра-
дњу, па тако ово насеље може постати прво зелено насеље 
у јужној Европи. Заштитни знак овог пројекта јесу упра-
во морски коњићи, због чега Мариа Дубин сваког месеца 
долази у Ниш како би насликала новог. 

Могућност да се у потпуности упознају са радом ове 
уметнице, грађани Ниша имали су и у току трајања Nišvi-
lle фестивала, јер је у том периоду Мариа у свом перфо-
мансу са публиком али и музичарима свакодневно осли-
кавала своје нове коњиће. Тиме су заинтересовани могли 
да се упознају са њеним радом, али да успут и "улове" по 
којег и тиме постану део интернационалног лова на морс-
ке коњиће.

Чар овог, пре свега, јединственог и чудноватог лова ог-
леда се управо у трагању. Трагању и моћи да вас заинтри-
гира чиме ћете кренути у поход у нади да ћете пронаћи 
скривеног коњића, јер сваког месеца нови морски коњић 
појављује се негде на нашој планети.

Овог пута, коњић је осликан у главној шалтер сали ЕД 
"Југоисток" Ниш, оставивши неизбрисив траг ове бајко-
вите приче и трагања за лепим и ванвременским.  

С. Манчић
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НЕГОВАЊЕ УСПОМЕНЕ НА ГОРАНА

III меморијалНи турНир „гораН Недељковић 2013“

Победио велемајстор Мирослав Миљковић, трећи пут узастопце. Бојана Недељковић,  
ћерка Горана Недељковића  уручила пехар победнику.

П оводом пете године од преране смрти колеге Го-
рана Недељковића, великог заљубљеника у ша-
ховску игру, Градски шаховски савез Ниша, под 

покровитељством  ЕД „Југоисток“ Ниш, организовао је  
Брзопотезни турнир у шаху: „III Меморијал Горана Не-
дељковића 2013“, а то је уједно био и XI квалификациони 
„ГРАН ПРИ НИШ 2013“.

Турнир је одржан 22. новембра 2013. године, у просто-
ријама ЕД „Југоисток“ Ниш, а играло се 11 кола, по шва-
јцарском систему. Учествовало је 56 играча, како је рекао 
председник Градског шаховског савеза Ниша Драган 
Живић, од чега три велемајстора, седам ИМ, седам ФМ, 
три МК са једним ИМ нормом, неколико екс кадетских 
првака ЦС и Србије и доста специјалиста за брзопотезне 
турнире. Част да повуче први потез ове године припала 
је директору нишке Електродистрибуције Андрији Вука-
шиновићу. Он је овом приликом подвукао да му је драго 
да је овај шаховски турнир у помен Горану постао већ 
права традиција и да жели да се тако настави и убудуће. 
Поздравни говор одржао је и председник Синдиката ни-
шке Електродистрибуције Драган Петровић. Учесницима 
је пожелео успех у такмичењу са жељом да се и наредних 
година шахисти овако окупљају и чувају успомену на лик 
и дело нашег колеге Горана.

Један од српских „краљева шаха на интернету“, Миро-
слав Миљковић, коме је ФИДЕ недавно признала титулу 
велемајстора, како објашњава председник Градског ша-

ховског савеза Ниша Драган Живић, је по трећи узастоп-
ни пут освојио победнички пехар. -Сала је била тесна да 
прими све љубитеље шаха, посебно оне који су пратили 
драму у последњем колу, каже Живић.

Најуспешнији представник ЕД „Југоисток“ Ниш, гене-
ралног покровитеља, био је Вукашин Љубеновић, са шест 
поена. Други је Саша С. Стојановић са четири поена, а 
трећи Душан Шарковић, са 3,5 поена.

Специјална награда, дар породице Недељковић, при-
пала је најмлађем такмичару, Димитрију Станковићу, 
учеснику прошлогодишњег Светског кадетског првен-
ства.

Врхунски наградни фонд, од 42.000 динара, прелепи 
пехар на два спрата, сувенири које је добио сваки такми-
чар и већина посматрача, безалкохолно пиће за све та-
кмичаре и посматраче, како истиче Драган Живић, тра-
диционално уздижу овај турнир у најбоље организован 
током године. -Највеће заслуге за организацију овог ша-
ховског спектакла припадају: породици Недељковић; се-
кретару турнира и члану Управног одбора Градског ШС 
Ниша Миодрагу Петковићу, као и директору нишке 
Електродистрибуције Андрији Вуакшиновићу и дирек-
тору техничког система нишке Електродистрибуције 
Драгославу Павловићу, подвлачи Живић.

О.П.М.

Меморијални турнир посвећен Горану Недељковићу за љубитеље шаха постаје чврста традиција
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ДАРИВАЊЕ 
ЖИВОТА

акција добровољНог давања крви  
у "југоистоку" - "крв која живот зНачи"

У децембарској акцији давања крви, у 
организацији Удружења добровољних давалаца 
крви "Југоистока",  екипи за трансфузију крви се 
јавило стотинак запослених од којих је 85-оро 
дало своју драгоцену течност водећи се увек 
истим мотивом да крв живот значи,  а њих 15-
оро је одбијено из  медицинских разлога.

У овој акцији је било и нових добровољних 
давалаца крви, младих људи, што нас посебно 
радује, али и ветерани су, као и увек ту и не 
одустају, не губе веру. Не одустају ни наши 
почасни гости - чланови  Удружења из других 
градова чак су и учесници сваке акције 
добровољног давања крви - преставници ЈКП 
Водовод и канализација - Београд, преставници 
Полициске управе из Врања, ГСП- Београд. Ове 
узајамне посете су од првог дана формирања 
Друштва и нису пасивне већ су гости, наравно, 
и даваоци крви. Захваљујући свесрдном 
ангожовању председника Удружења Братислава 
живића и потпредседника Мише Стојановића, 
овакве акције давања крви су обостране па је 
ова хуманост прерасла и у лепо дружење. 

Иако су се времена променила и нажалост, 
све је мање хуманости и солидарности, лепо 
је видети дугогодишње даваоце који нису 
изгубили веру у добро, а још лепше младе са 
позитивним животним  начелима које носе 
из родитељске куће. Они су увек ту за све 
врсте помоћи, а за давање крви за све оне 
којима је крв потребна први су. Ведрог су 
духа, оптимисти, дружељубиви и највише их 
радују овакве хумане акције где се показују 
традиционалне породичне вредности. 

Уз висок ниво свести запослених, ангажовање 
Синдиката и уз подршку пословодства, шири 
се идеја давалаштва, јер дајући крв анонимно и 
ненаграђено спасавамо животе и унапређујемо 
здравље људи широм земље а и ширимо појам 
хуманости који нам и те како треба у овом 
времену отуђења.

М. Шиндић
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Интервју са Бобаном Стојковићем, 
председником СO ПД "Југоисток" Ниш

ШТРАЈК КАО КРАЈЊА ОПЦИЈА

Синдикат ПД "Југоисток" ће бити истрајан у борби про-
тив централизације у ЕПС-у и стаће овога пута уз своје 
руководство, јер су у овој борби интереси свих исти.

Синдикат се овога пута жестоко заузео да • 
заштити интересе радника и ПД "Југоисток". Зашто?

Није први пут да се Синдикат заузима за заштиту инте-
реса и права запослених, то је једноставно у опису посла 
нас Синдикалаца. Заштитом интереса запослених и са-
мог Привредног друштва обезбеђује се континуитет у ра-
ду и, гледано дугорочно, могућност очувања радних мес-
та и зарада запослених. Овога пута је врло специфична 
ситуација с обзиром да се ради о највећим структурним 
променама од оснивања ЈП ЕПС-а. У ранијем периоду је 
било раздвајања организационих целина а касније и 
спајања Јавних предузећа у Привредна друштва. Потпи-
сивање Европског енергетског споразума и предузете ак-
тивности за придруживање Европској унији од стране 
Владе Републике Србије, резултовало је изменама Закона 
о енергетици и одређеним променама у самом ЕПС-у.

Закључком УО ЈП ЕПС-а од 22. фебруара 2013. године 
на који је Влада Републике Србије дала сагласност 23. ма-
рта 2013. године, Управни одбор ЈП ЕПС донео је одлуку 
о оснивању ПД "ЕПС Снабдевање" што је уједно један од 
првих корака ка реорганизацији дистрибутивних преду-

зећа одвајањем делатности снабдевања електричном ене-
ргијом од одржавања и управљања дистрибутивним сис-
темом. Јула је основано Привредно друштво за снабдева-
ње електричном енергијом ПД „ЕПС Снабдевање“, а дру-
ги корак је требало да буде оснивање Оператора дистибу-
тивног система, при чему су се разишли ставови 
Пословодства ЈП ЕПС-а и Синдиката.

Које су ваше кључне замерке на предложени • 
концепт?   

Уз сагласност Владе Републике Србије, постојећа ПД за 
дистрибуцију електричном енергијом су наставила да вр-
ше функцију Оператора дистрибутивног система. На ви-
ше састанака пословодства ЈП ЕПС-а са представницима 
Синдиката упорно је презентован концепт консултантске 
куће „Arthur D. Little“, са једним ОДС-ом, и то само запо-
сленима из Дирекције за дистрибуцију електричне енер-
гије, a да постојећа ПД за дистрибуцију електричне енер-
гије постају нека врста „услужних компанија“, што је за 
Синдикат недопустиво и неприхватљиво. 

Морам да напоменем да је АЕРС (Aгенција за енергети-
ку Републике Србије) усвојила цене о приступу дистри-
бутивном систему –мрежарина, које се разликују у одно-
су на сва ПД за дистрибуцију електричне енергије. То до-
води до различитих цена крајњим купцима ел.енергије.  
Ако знамо да се од првог јануара наредне године отвара 
тржиште електричне енергије на средњем напону,  сас-
вим је логично да ће због већих цена електричне енергије 
инвеститори заобилазити подручје ПД "Југоисток", што 
би за последицу имало  неравномеран регионални развој. 
Намеће се питање да ли су наши запослени и грађани ју-
гоисточног дела Србије криви што живе у овом делу и 
треба да плаћају електричну енергију по вишој цени од 
осталих грађана.

Оснивањем једног ОДС-а са тридесетак запослених 
(садашња Дирекција за дистрибуцију електричне енер-
гије) постојећа ПД за дистрибуцију електричне енергије 
би изгубила лиценцу за одржавање и управљање дистри-
бутивним системом и право коришћења и управљања 
имовином (електроенергетски објекти , мрежа, ТС) па би 
се врло брзо нашла ван ЈП ЕПС-а, а запослени у њима 
принуђени да се боре са конкуренцијом иза које стоје 
разни интересни лобији. 



28

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

С
И

Н
Д

И
К

А
Т

Последњих месеци смо сведоци кампање од стране в.д. 
директора ЈП ЕПС Александра Обрадовића путем штам-
паних и електронских медија како је једино исправно ре-
шење један ОДС ради смањивања вишка директора, се-
кретарица, уједначавања цене електричне енергије кра-
јњим купцима и сл. Већ сам напоменуо да је недопустиво 
да ПД "Југоисток" постане услужна компанија, јер цен-
трализацијом функција, власти, јавних набавки и новца, 
нико у том једном ОДС-у не би реално сагледао свакодне-
вне потребе наших запослених у делу набавке заштитних 
средстава и опреме. О потребама одржавања и управља-
ња из једног центра сувишно је и говорити, с обзиром на 
територијалну разуђеност и велику површину конзум-
ног подручја Југоистокa, свакодневних проблема у раду и 
непрекидном снабдевању крајњих купаца и поред више 
диспичерских центара. Синдикат, дакле, ни у ком случају 
не може да буде сагласан са оваквим предлозима и наме-
рама.

Шта предлажете као решење?• 
Решење је формирање пет ОДС-а или у крајњем случају 

један ОДС у коме би сви запослени у ПД за дистрибуцију 
електричне енергије били саставни део ЈП ЕПС-а.

Да ли је ваш предлог одржив?• 
Наравно да јесте, потребно је извршити одређене изме-

не и допуне Закона о енергетици, Закона о јавној својини 
и Методологије за обрачун цена приступа дистрибутив-
ном систему. Тиме бисмо добили јединствену цену елек-
тричне енергије крајњим купцима, власништво над ЕЕО, 
континуитет у раду у ЈП ЕПС и равномеран регионални 
развој, што је и опредељење Владе РС. Формирање више 
ОДС-а није непозната пракса, а директиве ЕУ нас не оба-
везују да тако баш мора да буде. 

Синдикат већ има замерке и на рад • 
новоформираног ПД за снабдевање електричном 
енергијом?

Само оснивање ПД „ЕПС Снабдевање“ је узроковало 
велики број проблема. Остало је питање старих дуго-
вања, односно потраживања на име утрошене електри-
чне енергије која су остала Привредном друштву за дист-
рибуцију електричне енергије, па се уз споразуме и ре-
програм дуга покушава наплата тих дуговања

Почетак рада "ЕПС снабдевања" обележила је и лоша 
припрема, односно недостатак потребних образаца, ПОС 
терминала за наплату електричне енергије платним кар-
тицама и неописиве гужве на шалтерима, за које највећу 
одговорност носи пословодство ЈП ЕПС-а и "ЕПС Снабде-
вања". Направљен је и правни вакуум, недостатком печа-
та и овлашћења, при склапању уговора о снабдевању са 
новим купцима.

Постојећа зависна ПД чији је оснивач ЈП ЕПС, у име и 
за рачун Јавног снабдевача, врше испоруку и наплату еле-
ктричне енергије испоручене крајњим купцима. Однос 
између Јавног снабдевача који има статус наручиоца и 
носиоца искључивог права за обављање делатности ја-

вног снабдевања и зависних ПД за дистрибуцију елек-
тричне енергије, регулисан је посебним СЛА уговорима.

Подсећам да је Синдикат  био против доношења одлу-
ке о оснивању ПД „ЕПС Снабдевање“ али није озбиљно 
схваћен од стране пословодства ЈП ЕПС. Пракса је потвр-
дила да смо били у праву, јер после четири месеца од ос-
нивања ПД "ЕПС Снабдевање" за последицу имамо дуго-
вање нашем ПД од  преко једне милијарде динара на име 
мрежарина , а губитак  самог "ЕПС Снабдевања" у посло-
вању је преко 10 милијарди динара.

Шта би се догодило уколико би ЈП ЕПС успело у • 
намери да, поред новоформираног ПД за снабдевање, 
формира и ПД за дистрибуцију електричне енергије?

Поучени примером оснивања  "ЕПС Снабдевања" и по-
следицама које је таква одлука узроковала, Синдикат је 
поставио такозвану црвену линију испод које не може да 
иде даље. Уколико се и даље не буду уважавали ставови 
Синдиката, што би довело до оснивања једног, виртуел-
ног, Оператора дистрибутивног система са тридесетак 
запослених, до губљења лиценце за обављање послова 
одржавања и управљања дистрибутивним системом и 
губитка права на имовину, ми ћемо ступити у штрајк. То 
јесте крајња опција, али је неизбежна.   

Колико је Синдикат моћан да истраје у овој • 
борби? Шта намеравате да даље чините? 

Неписано правило је да је Синдикат јак онолико коли-
ко запослени стоје иза њега. У овој ситуацији где су рад-
на места и зараде потенцијано угрожене, није потребно 
сумњати у то, с обзиром да је било разних изазова у ра-
нијем периоду, којима је Синдикат успешно одолевао и  
истрајао. 

О ставовима Синдиката смо путем дописа обавестили 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине, в.д. директора ЈП ЕПС-а и Председника УО ЈП 
ЕПС-а, уз позив за дијалог и даљи договор што је свима у 
интересу. Даљи поступци Синдиката зависе од потеза 
надлежних институција и Пословодства ЈП ЕПС-а.

У Овој борби Синдиката по први пут се, чини • 
ми се, јавља јако добра сарадња између Синдиката и 
пословодства ПД "Југоисток", што је у нормалним 
околностима у најмању руку необично. Како то 
објашњавате?

Пословодство и Синдикат су природни "непријатељи", 
али с обзиром на обострани интерес овога пута успоста-
вљен је партнерски однос. 

Редослед догађаја при реорганизацији ЈП ЕПС-а у овој 
години нас је довео на исти колосек. Пословодство је ис-
трајно у намери да сачува ПД и имовину, а Синдикат рад-
на места и зараде свим средствима синдикалне борбе.

М. Видојковић
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Бригом о животној средини до 
повећања запослености

У циљу прикључења Европској Унији, од Србије се 
захтева смањивање емисија штетних гасова, као 
последица производње струје на 80 – 95 одсто, у 

односу на 1990. годину.

Свест о заштити животне средине представља тежњу 
ка елиминисањем негативних тенденција и утицаја на 
околину, као и на живот и здравље људи. С обзиром на 
то, заштита животне средине не сме бити лимитирана 
економском и друштвеном развијеношћу једне земље. 
Управљање животном средином значи спроводити ос-
новне стратешке активности којима се дефинишу план-
ски принципи и критеријуми заштите, а затим одређују 
средства и дефинишу правци њеног развоја.

Екоменаџмент се одвија кроз четири дугорочна и међу-
собно повезана процеса: привредно преструктурирање, 
смањење загађености животне средине, просторно пла-
нирање и рационално коришћење природних ресурса. 
Питање енергетске сигурности и стабилности постало је 
у последњих неколико година кључно питање читавог 
светског економског, привредног и друштвеног система. 
Европска Унија, и поред своје високе развијености и од-
носа према питању енергетске сигурности, такође се суо-
чава са проблемом смањења свог трага у животној среди-
ни и своје улоге у смањењу људског утицаја на климатске 
промене. Повезаност енергетског сектора са конкурент-
ношћу европске, или било које привреде, доводи до ола-
ке спремности да се зарад економског бољитка прегази 

важност борбе за стварање легалних институционалних, 
техничких, економских и социјалних претпоставки за 
успешну и одрживу борбу са климатским променама. У 
самом енергетском сектору најважнији механизми за 
борбу против климатских промена подразумевају енер-
гетску ефикасност и увођење обновљивих извора енер-
гије у производњу, дистрибуцију и потрошну и задо-
вољење енергетских потреба. Нажалост, морамо бити 
потпуно свесни да чак ни стари као ни нови чланови 
Европске Уније, који су имали далеко више времена и да-
леко повољније тржишне и политичке услове за импле-
ментацију европске регулативе у области заједничког тр-
жишта, промоције обновљивих извора енергије и енер-
гетске ефикасности, те у области побољшања компете-
тивности, сигурности снабдевања и нивоа заштите жи-
вотне средине, још ни из далека нису успели да у потпу-
ности примене европске законе у овом сектору. Стога је 
неопходно врло озбиљно узети у обзир и њихова иску-
ства и проблеме које су имали и које сада имају у области 
енергетике, и начине на које су се са тим проблемима но-
сили. Глобални развој друштва у будућности ће у огро-
мној мери зависити од стања у области енергетике. 
Проблеми са којима се суочавају у мањој или већој мери 
све земље света су повезани са обезбеђивањем енергије и 
очувањем животне средине.

Очекује се да ће обновљиви извори енергије 
постати економски конкурентни конвенционал-
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ним, за дужи временски период. Према прорачу-
нима до којих је дошла Европска Комисија за ис-
траживање енергије, топлота Земљине унутра-

шњости може обезбедити веома стабилан и дуготрајан 
извор енергије. Само један кубни километар ужарене ма-
се може давати 30 МW електричне струје у периоду од 30 
година. Широка примена обновљивих извора енергије 
стварност је већине развијених земаља Европе. Не само 
из разлога што су еколошки погоднији од фосилних го-
рива, већ првенствено зато што су то домаћи извори 
енергије и што повећавају запосленост становништва.

Привреда препознаје потребу за новим заједничким 
напорима за промовисањем активности које могу по-
већавати подршку јавности за промене у процесу тран-
зиције ка зеленој економији. Успешна реализација пре-
ласка на зелену економију зависи од економских капаци-
тета у министарству надлежном за животну средину и 
другим повезаним министарствима, као и начина ко-
ришћења тих капацитета. Још један од аспеката који је у 
свету већ дуго устаљен, јесте концепт  микрофинанси-
рања. Неопходно је да се већи нагласак стави на развој 
овог концепта и да се обезбеди оквир за даљи развој раз-
личитих видова социјалне економије, како би се проши-
рило запошљавање неактивног становништва.. Већина 
привредних сектора настоји да стекне користи од запос-
лености, енергетских уштеда и других политика за сма-
њење емисија гасова стаклене баште. Будући да ће се за-
пошљавање односити пре свега на послове који су пове-
зани са ефкаснијим производима и процесима у сектори-
ма који су у вези са изворима обновљиве енергије, енер-
гетском ефкасношћу и изградњом, остали сектори са 
мање ефкасним процесима производње могу да доживе 
губитке послова у кратком року, што је повезано са неоп-
ходним пословним прилагођавањима. Таква дешавања 

могу бити пропраћена програмима поновне обуке и со-
цијалним мерама како би се осигурао минимум тешкоћа 
по раднике током овог процеса. Поред тога, очекује се да 
уштеде у рачунима за електричну и топлотну енергију 
повећавају расположиви доходак и доводе до потражње 
за локално произведеном робом и услугама, чиме се по-
бољшавају прилике за запошљавање у различитим сек-
торима.

Електране у Србији су највећи појединачни извор сум-
пор-диоксида у Европи, што неповољно утиче на станов-
ништво на привреду како Србије, тако и на земље у окру-
жењу, наводи се у истраживању: „Приступање Србије ЕУ 
– значај материјалних услова у области енергетике“, ауто-
ра Александра Ковачевића.

У недавно спроведеном истраживању групе европских 
невладиних организација (HEAL) указано је на то да 
Србија, на заштиту здравља због емисије штетних мате-
рија из великих енергетских објеката, трпи милијарде 
евра додатних трошкова годишње. Имајући у виду да су 
трошкови очувања здравља већи од прихода испоручене 
електричне енергије, намеће се неопходност смањења 
тих штетних утицаја на живот и здравље што је пре мо-
гуће.

Препорукe Центра за екологију и одрживи развој 
(CEKOR) су да се Србија окрене одрживим обновљивим 
изворима енергије, пре свега финансирању масивне енер-
гетске ефикасности у станоградњи и индустрији, чиме се 
могу и преполовити потребе Србије за струјом и отвори-
ти нови инвестициони циклус и велики  број дугорочно 
одрживих радних места.

Ј.К.
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Алармантна концентрација  
CO2 у атмосфери

У посљедњих 650.000 година концентрација угљен диоксида у атмосфери никад није 
премашила 300 ппм (честица на милион) док данас износи готово 400 ппм. Ако сте 
досад сумњали у климатске промене и сматрали да је пораст концентрације CO2 
у атмосфери последица природних узрока попут вулкана, најновији подаци ће вас 
разуверити, пише Washington Post.

Никада у историји није забележено преиндустријско раздобље у којем је количина 
CO2 била приближно толико висока као данас, што показује и графикон NASE. 

Т.В.
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Поузданије  
напајање  
центра ниша

завршеНо полагање Нових каблова  
у ужем цеНтру Ниша 

 Ед
 Н

ИШ

Екипе нишке Електродистрибуције ПД 
„Југоисток“ ових дана завршили су полагање 
нових каблова у техничком каналу ужег 
центра града. Шеф Службе за одржавање 
електроенергетских објеката на високом 
напону огранка „ЕД Ниш“ Драган Ђорић 
подвукао је тим поводом да је подземна 
мрежа обновљена после готово четири 
деценије, а да је овај инвестициони 
подухват вредан 13 милиона динара.

П оложено је 12 жила у четири кабла дуж улица 
Николе Пашића, Обреновићеве и Светозара 
Марковића и на тај начин је „подмлађена“ део-

ница која води до трансформаторске станице напон-
ског нивоа 35/10 kV „Центар 2“, а која се напаја из 
трансформаторске станице напонског нивоа 110/35 kV 
„Ниш 3“, објаснио је Ђорић. –Реализацијом ове инвес-
тиције обезбедили смо поузданије напајање самог 
центра града у којем се управо налазе институције од 
виталног значаја за функционисање града, навео је 
Ђорић. Иначе, како је Ђорић напоменуо, положени 
каблови су новог типа XHE 49А са пресеком 
1x150mm2. 

У овим радовима утрошенa су четири километра ка-
блова дуж 370 метара деонице најужег центра града.

О.П.М.

Нови каблови за поузданије напајање центра града

РАЗМЕнА  
ИСКУСТАВА

посета предузећу "миНел растављачи" а.д.  
Нови пазар

Запослени у Погону Ванградска нишке 
Електродистрибуције заједно са  директором 
Погона Мирославом Пешићем посетили су 
фабрику "МИНЕЛ Растављачи" а.д. у Новом 
Пазару.  .

Будући да у својим електроенергетским објектима ни-
шка Електродистрибуција  има у ранијим периодима на-
бављену а сада у експлоатацији расклопну опрему поме-
нутог произвођача, циљ посете је био размена искустава 
из експлоатације и одржавања раставних уређаја.

 Пешић овим поводом подвлачи да је било значајно и 
упознавање са новим производним програмом, који је у 
складу са развојем и захтевима у експлоатацији средње-
напонске мреже. -Запослене из Огранка Ниш су  посеб-
но занимала практична решења у начину  штеловања и 
подешавања расклопних уређаја, али и врсте мазива које 
препоручују сами произвођачи, а ради квалитетне и си-
гурне одраде манипулације, закључио је Пешић.

Колико је ово искуство драгоцено за запослене у Огра-
нку Ниш, Погон Ванградска, говори и чињеница да је 
оваква врста  обуке организована први пут за запослене 
у Огранку Ниш, Погон Ванградска.  

О.П.М.

Размена нових идеја и искуства струке
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Трафо станица 
поправља  
квалитет 
живота

село просек Надомак Ниша добило  
Нову трафо стаНицу

Пројекат стар 20 година коначно је 
реализован. Правно имовински односи 
кочили су изградњу, али је тимски рад 
Електродистрибуције Ниш, општине 
Нишка Бања и Дирекције за изградњу града 
доринео да проблем коначно буде решен.

С ело Просек је, после гоптово  две деценије, добило 
трафо станицу снаге 250 киловолтампера, чиме је 
значајно побољшан квалитет испоручене елек-

тричне енергије. Мештани су с нестрпљењем то дочека-
ли, јер од 1992. године имају проблема у напајању. У међу-
времену се Просек и проширио и од викенд насеља пре-
растао у стално место становања за већи број Нишлија. 
Разлог за оволико кашњење  су нерешени правно имо-
вински односи, тако да је и сам пројекат стар колико и 
проблем - каже Драгослав Павловић, технички директор 
ЕД Ниш. У изградњу трафо станице уложено је око шест 
милиона динара.

Пројекат су започеле Електродистрибуција Ниш, Дире-
кција за изградњу града и општина Нишка Бања. 

Поносан сам што смо овај посао привели крају, јер сада 
мештани у већем делу насеља имају напон од 230 волти. 
Пре зиме урадићемо и каблове у горњим деловима насе-
ља, и тако ћемо заокружити читаву причу и стабилизова-
ти напајање у овом делу Нишке Бање, каже Драгослав 
Павловић. Проблем напајања је последњих двадесетак 
година баш нарастао, па изградња трафостанице мешта-
нима много значи.

Нерешени правно имовински односи су у многим де-
ловима кочница, али у Просеку су представљали посебан 
проблем. Најмање три пута је у међувремену мењан пра-
вац напајања, јер грађани нису дозвољавали да каблови 
пролазе кроз њихова имања. Електродистрибуција је чак 
покушала да каблове спроведе обилазним путем, преко 
Малче, али је и тамо наишла на исти проблем. Мештани 
у овом селу нису дозволили да се на њиховим имањима 
постављају стубови.

Ипак, добра организација, упорност и одлична сара-
дња са општином Нишка Бања нам је омогућила да поп-
равимо ситуацију, каже Павловић и најављује да ће сви 
рубни делови града са сличним проблемима добити ста-
билно снабдевање.

Задовољство исказују и представници Градске општи-
не Нишка Бања јер су се њима многи грађани, који су 
имали нередовно снабдевање, обраћали за помоћ.

Дугогодишњи напори су коначно уродили плодом. 
Заједно са Електродистрибуцијом Ниш, Саветом грађана 
и људима добре воље решили смо вишедеценијски про-
блем напона - каже Зоран Видановић, председник општи-
не. Тимски рад је јако важан и ја сматрам да ће ова екипа 
решити још читав низ проблема који су везани за снабде-
вање електричном енергијом у местима на територији 
Нишке Бање. Систем у ком живимо је такав да смо за 
имовинско правне односе који можда делују банално, 
морали да уложимо много енергије и труда, али су ови 
људи показали да као екипа која има заједнички циљ мо-
гу да ураде много тога.

 Видановић наглашава да се проблеми решавају по при-
оритетима. Исте овакве ствари су рађене и у Првој Кути-
ни и насељима која се наслањају на Јелашницу. Проблема 
има још доста али ће у сарадњи са Електродистрибуцијом 
сигурно у наставку бити решени - наглашава Вида-
новић.

Мештани су презадовољни јер неки од њих, који дуго 
овде живе, имају проблема  са струјом већ тридесетак го-
дина. Посебно у последње време када свако домаћинство 
има савремене апарате који једноставно нису могли да 
раде због слабог напона. 

Дешавало се, кажу, да ни обична машина за шивење 
није могла да ради а камоли  крупнији апарати који су 
сваком савременом домаћинству данас неопходни. Трафо 
станица је, практично, цивилизацијски побољшала на-
чин живота мештана села Просек.

М. Видојковић
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Занимање диСпечер:  

Бранислав 
Перме 

Диспечерски центар је место 
у којем се сакупљају и дају 
информације од значаја за 
грађане. Мало ко о овом сектору 
говори а он је важна спона између 
Електристрибуције и потрошача 
електричне енергије.

Б ранислав Перме је двадесетак година радник 
Електродистрибуције Ниш. Тренутно ради као 
диспечер у Диспечерском центру и многима, који 

нису упућени у овај посао, оно што ради диспечер изгле-
да једноставно и лако. Међутим, посао диспечера је, ите-
како тежак и одговоран. За грађане - диспечер је онај не-
видљиви човек, који се јавља на телефон када позовемо 
да питамо због чега немамо струју или како да отклони-
мо неки квар у мрежи. Од диспечера и његовог наступа, 
од његове предусретљивости зависи хоћемо ли саслуша-
ти и разумети проблем или ћемо се упустити у расправу 
резигнирани, незадовољни и љути. Бранислав Перме је 
човек који својим опхођењем и смислом за шалу, уме да 
придобије саговорника и на најбољи начин објасни не-
пријатну ситуацију. Такође, уме и да заслужи пошто-
вање, јер се труди да дату реч и обећање испуни. „Нећете 
веровати, али јављање на телефон ми је најтежи посао. 
Разговарам са човеком са друге стране, који нема струју, 
а у исто време знам да му је хладно, да нема топлу воду, да 
не може да скува ручак, да има можда старе родитеље, не-
ког болесног или мало дете. Понекад, незадовољни одго-
вором, наши комитенти псују, вређају нас, јер не могу да 
схвате да у данашње време човек може да има такве про-
блеме", наводи колега Перме. 

Стрпљење и уљудност морају бити карактеристике ди-
спечера. Јер, његов посао подразумева и безброј смешних 
ситуација које једноставно, у озбиљном послу који ради, 
мора стрпљиво да „прогута“ и прихвати као нормалне. 
Догађа се да неко позове у три сата изјутра и пита колико 
кошта киловат електричне енергије јер се кладио са дру-
гаром. Има и питања попут "зашто се угасила сијалица на 
бандери испред куће?" или "што се ноћас није упалила 

сијалица за јефтину струју?". Има и питања која немају 
везе са нашим послом, али ми покушавамо-каже Брани-
слав, да нашим корисницима услуга одговоримо и да се 
понашамо нормално.

Бранислав Перме је један од најбољих диспечера, из-
међу осталог и због тога, што је десетак година пре тога 
био монтер. Уме, дакле, са грађанима али и са колегама 
монтерима чији посао, како каже, зна и разуме у прсте. 
Радо говори о послу монтера - најтежем и можда најваж-
нијем послу. О монтерима које, у било којој причи, сви 
забораве да спомену, а без којих се у овом привредном 
друштву не може. „То је изузетно тежак посао. Монтер не 
бира када ради, у којим условима и у које време. По киши, 
по снегу, по сунцу, дању или ноћу. Поред тога, оно што 
ради - посао је високог ризика. Све се ради под напоном - 
растерећење, обезбеђење, отклањање квара. Зато је врло 
важно да сви монтери буду тим. Они то и јесу, и више од 
тога - као породица. Један у другог имају огромно пове-
рење, у противном - живот оде за секунд. Монтери су об-
ично и кућни пријатељи - друже се, поштују и помажу је-
дан другом. Без тога се не може, без брзе интервенције 
монтера не може се отклонити квар и дати позитиван од-
говор забринутим грађанима.

Без обзира на тежину посла и специфичности који са 
собом носи посао диспечера, Бранислав Перме воли свој 
посао и не би га мењао ни за један други. Зато што воли 
комуникацију с грађанима, воли да помогне, а највеће за-
довољство му је када се квар на терену отклони брзо па 
неко од грађана позове и каже - ХВАЛА ВАМ ПУНО.

М. Видојковић
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Показна ватрогасна вежба 
је реализована у кругу 

комплекса Огранка "ЕД Ниш", 
на објекту аутомеханичарске 

радионице. Обука је спроведена 
у организацији запослених 

у  Служби за безбедност, 
заштиту и IMS  у "ЕД  Ниш" 

заједно са  Ватрогасно 
спасилачком јединицом из Ниша 
у склопу превентивне заштите 

од пожара..

Обука као превентива

вежба противпожарНе заштите у ед Ниш

С имулација пожара у аутомеханичарској радионици, пожар, по-
кушај гашења, евакуација запослених, тако је почела ванредна 
ситуација где су запослени добили прилику да покажу своје 

знање и самостално отпочну акцију гашења почетних пожара до долас-
ка  Ватрогасно спасилачке јединице.

Ватрогасна вежба је била више него веродостојна, наиме приликом 
поправке службеног возила због квара на електроинсталацији долази 
до појаве пожара на возилу где радници покушавају да га угасе помоћу 
ручних апарата за гашење, али у томе не успевају, зову упомоћ Службу 
обезбеђења и Ватрогасно спасилачку јединицу. Пожар се великом брзи-
ном шири и проширује на већи део аутомеханичарске радионице. 
Настаје евакуација запослених, пожар се шири на други део објекта на 
магацин, наступа Ватрогасно спасилачка јединица са командним вози-
лом, постављају аутоцистерну, повезују на хидрантску мрежу и настав-
лјају са гашењем пожара. Уз то мора да се штити суседни обје-
кат од ширења пожара преко крова. 
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Много људи паничи у оваквим ситуацијама за-
то што не зна шта да ради. Када настане пожар 
имамо мало времена за спасавање, међутим, биће 

сасвим довољно времена уколико сте се за такву ситу-
ацију унапред припремили.

После симулације гашења пожара уз адекватну видео 
презентацију и дискусију учесника у просторијама Слу-
жбе за безбедност, заштиту и ИМС   проверава се успеш-
ност и пропусти ако их има. Тако се најбоље учи, каже 
Предраг Стоиљковић, шеф Службе за безбедност и заш-
титу и ИМС који је ово све организовао заједно са Ла-
заром Миладиновићем, шефом обезбеђења. Са њима смо 
разговарали о циљу и успешности овакве показне вежбе.

Циљ реализције наведене вежбе је подизање нивоа 
знања и обучености запослених из области заштите од 
пожара и реаговања у ванредним ситуацијама, како би 
запослени могли да самостално и безбедно отпочну ак-
цију гашења почетних пожара до доласка Ватрогасно 
спасилачке јединице Ниш.

Такође, специфични циљ ове показно ватрогасне веж-
бе је и увежбавање заједничког деловања запослених у 
Огранку "ЕД Ниш" и Ватрогасно спасилачке јединице, 
како би се кроз јачање капацитета знања и вештина по-
стигао виши ниво увежбаности за симбиозно реаговање 
у случају појаве ванредне ситуације и тиме спрече и ели-
минишу потенцијалне опасности по живот и здравље 
људи, материјална добра и животну средину.

Наиме, спремност и увежбаност запослених у ПД 
"Југоисток" је од кључног значаја за благовремено и пра-
вилно реаговање у случају појаве ванредне ситуације на 
објектима Огранка "ЕД Ниш".

Поред наведених учесника, показно ватрогасној вежби 
присуствовали су и запослени у Огранку "ЕД Ниш", као и 
запослени из Центра за безбедност и заштиту ПД 
"Југоисток" д.о.о. Ниш и гости из огранака "ЕД Лесковац", 
"ЕД Прокупље", "ЕД Врање", "ЕД Пирот" и "Електротимок 
Зајечар". 

Након реализације првог дела показно ватрогасне веж-
бе, у складу са наведеним планом, динамиком и приме-
ном наведене ватрогасне опреме и материјалних средста-
ва, организован је други део практично показне вежбе.

У другом делу показне вежбе сви присутни су прво те-
оријским путем упознати са карактеристикама ручних 
преносних апарата за гашење пожара и са начинима њи-
ховог активирања и правилне примене. Било је и практи-
чне примене апарата типа С и СА, од стране Ватрогасно 
спасилачке јединице где су на полигону за вежбу, контро-
лисану ватру угасили применом наведених апарата.

После тога, заитересовани запослени и гости су имали 
прилику да сами активирају ручне преносне апарате и 
покушају да угасе пожар, објашњава Стоиљковић.

После свега, у службеним просторијама Службе за без-
бедност, заштиту и IMS, Центру за управљање ризицима 
и трансфер нових технологија, анализирала се  спроведе-
на показна ватрогасна вежба на видео биму и то нам је 
помогло да утврдимо смернице у ком правцу се даље тре-
ба развијати а и јачати сарадњу са Сектором за ванредне 
ситуације и ватрогасном спасилачком јединицом из 
Ниша, каже Стоиљковић.

Организовање оваквих показних ватрогасних вежби 
има за циљ подизање свести запослених о спровођењу 
превентивних мера заштите од пожара, као и начинима 
реаговања у случају појаве ванредне ситуације. 

М. Шиндић
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У Власотинцу одржано шесто 
Саветовање о обновљивим 
изворима енергије „ Мале 
хидроелектране – енергетска 
будућност Србије“

У сали Народне библиотеке у Власотинцу, 25. ок-
тобра 2013. године, одржано је 6. Саветовање о об-
новљивим изворима енергије „ Мале хидроелек-

тране – енергетска будућност Србије“. Поред организато-
ра, Инжењерске коморе Србије и Регионалне канцела-
рије ИКС Ниш, скупу су присуствовали и представници 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине, локалних самоуправа, Евро регионалног центра 
за енергетску ефикасност Крагујевац, Регионалног цен-
тра за енергетску ефикасност Ниш, Центра за развој Ја-
бланичког и Пчињског округа, ПД „Југоисток“ и ЕД 
„Лесковац“. 

На саветовању је одржано више тематских предавања, 
између осталог и „Нови 3D концепт параметарског проје-
ктовања аксијалних радних кола хидрауличних турби-
на“, „Енергетска ефикасност малих хидроелектрана“, 

„Новоизграђене МХЕ повезане у систем ЕПС-а – ПД Ју-
гоисток“, „Софтвер за прорачун снаге МХЕ са отвореним 
деривационим каналом“, „Просторни план – искуства 
града Лесковца у области МХЕ“, „Пут до грађевинске до-
зволе за МХЕ – искуства и проблеми“. 

Циљ овог, као и свих претходно одржаних саветовања 
је указивање на значај малих хидроелектрана као обно-
вљивих извора енергије, подстицај искоришћењу хидро 
потенцијала земље, привлачење могућих инвеститора, 
допринос повећању енергетске ефикасности. 

У оквиру програма Саветовања, учесници су такође 
посетили новоизграђене мале хидроелектране „Крсти-
ћи“ и „Баре“ као и ХЕ „Вучје“. 

Н.С.
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ХЕ „Вучје“ навршила  110 година  рада
П ри крају године у којој обе-

лежава пуних 11 деценија 
постојања и непрекидног 

рада, хидроелектрана „Вучје“ и даље 
служи као инспирација за нове идеје 
у различитим видовима стваралаш-
тва. 

Овде, најпре бележимо да су моти-
ви из комплекса хидроелектране и 
кањона Вучјанке, помогли ученици-
ма Трговинско-угоститељске школе 
у Лесковцу да остваре запажен успех 
на недавно одржаном такмичењу у 
Опатији. Ученици ове школе, која 
такође има веома дугу традицију – 
основана је 1907. године, освојили су 
на такмичењу које је окупило десет 
школа са целокупног ех-yu просто-
ра, две златне и једну сребрну ме-
даља. 

Једно од два злата, остварено је уз 
малу помоћ „Електродистрибуције 
Лесковац“ која је уступила део свог 
промо-материјала о ХЕ "Вучје" а који 
је послужио нашим такмичарима да 
израде туристички проспект – по-
нуду: венчање у амбијенту кањона 
Вучјанке и хидроелектране. 

Недуго затим, у краћој посети хи-
дроелектрани „Вучје“ боравила је 
делегација састављена од представ-
ника амбасаде Републике Аустрије и 
неколико аустријских фирми. На 
симболичан начин, прве реченице у 
новој књизи утисака посетилаца, 
уписао је инжењер из бечког предс-
тавништва „Siemensa”, фирме која је 
тачно пре једанаест деценија допре-
мила прве генераторе и осталу елек-
тромашинску опрему за ову хидрое-
лектрану.

Н.С,

Ученици и наставници Трговинско-угоститељске школе на пријему у 
Градској скупштини

Директор ЕД Лесковац мр Мирослав Дочић, упознаје представнике 
аустријске амбасаде са техничким карактеристикама и 

историјатом ХЕ "Вучје"
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Највећи дужници не пропуштају 
прилику да пропусте прилику

осврт На спровођење репрограма  
„старог дуга“ у ед лесковац

П осле више од сто дана, завршено је спровођење 
репрограма старих дугова, према електродист-
рибуцијама. Од 2001. године, ово је, колико се 

сећамо, шести или седми покушај репрограма „старих 
дугова“, тешко их је пребројати. Пре управо завршеног, 
најповољнији је био репрограм с пролећа 2003. године, 
када су дужници могли да отплате дуговања на период од 
5,5 година. То већ довољно говори да је нови (и, према 
најавама – последњи) репрограм далеко најповољнији од 
свега што је ЕПС до сада понудио у покушају да наплати 
заостала дуговања становништва и привреде, а богами, и 
државних установа. С једне стране, рок отплате сеже чак 
и до 10 (!) година, а с друге стране, проценат отпуста (от-
писа) дужницима, иде, што би рекли продавци, већ од 15, 
па све до 40 одсто, за једнократну уплату 60 одсто дуга.

Какви су ефекти овог репрограма у Огранку „Електро-
дистрибуција Лесковац“? На основу пристиглих подата-
ка, као и информација које стижу из других ЕД широм 
Србије, веома слични резултатима у другим електродис-
трибуцијама. Општи закључак је да се позиву за склапа-
ње споразума о репрограму, одазвао знатан проценат ду-
жника, у односу на потенцијални број корисника, али да 
је мањи укупан финанасијски ефекат – однос репрогра-
мираног дуга у односу на укупан износ „старог дуга“.

Закључно са 30. новембром, последњим даном за под-
ношење захтева за репрограм, закључено је укупно 10.387 
споразума о репрограму дуга. Како је последњих дана 
спровођења репрограма, дошло до великих гужви, у том 
последњем периоду, укључујући и додатну недељу, 1. де-
цембра, примани су само захтеви странака, само уз ос-
новне податке и контакт телефоне, тако да у овом тренут-
ку (10. децембар) предстоји да се, поред формално скло-
пљених споразума, обради још 1.233 захтева, наравно 
уколико њихови подносиоци остану при исказаној наме-
ри да склопе споразум.

Од, до сада закључених споразума, највећи број је, нор-
мално, склопљен са дужницима из категорије домаћин-
става – 9.671, затим са дужницима сврстаним у катего-
рију „ниски напон“ – 708 и са купцима из категорије „сре-
дњи напон“ – укупно осам. 

Што се тиче процентуалног односа броја склопљених 
споразума, према броју дужника који су могли да склопе 
споразум, треба напоменути да је тај однос релативан и 
да зависи од тога колики најмањи износ дуговања узима-
мо као лимит изнад којег рачунамо укупан број дужника 
– потенцијалних корисника репрограма. Видело се од-
мах да је један број купаца из категорије домаћинстава, 
који је имао врло мала заостала дуговања, према ОДС-у, 

како то скраћено исказујемо, ове дугове исплатио дире-
ктно на шалтеру, без склапања споразума које, ипак, под-
разумава одређену процедуру и време, у шта ови купци 
нису хтели да се упуштају. 

Тако смо, за потребе једне кратке анализе ефеката ре-
програма, узели као доњу границу износа дуга који је мо-
гао да се репрограмира, за домаћинства 3.000 динара, за 
купце са ниског напона – 10.000 динара, док смо за купце 
са средњег напона узели у обзир све дужнике без обзира 
на износ дуга, јер је први наредни лимит према евиден-
цији која се води, већ 100 хиљада динара.

Према тако утврђеном броју дужника који су, потенци-
јално могли и имали интереса да склопе споразум о ре-
програму старог дуга, произлази да је склопљен спора-
зум са 33,85% дужника у свим категоријама. Код до-
маћинстава и дужника на ниском напону, проценти су 
врло блиски – 34,12% дужника из категорије домаћин-
ства је склопило репрограм, док је код ниског напона тај 
проценат 31,27. Код купаца – дужника са средњег напона, 
тај проценат је знатно нижи – 10,12. Чак и ако би из осно-
ве потенцијалних корисника споразума, овде избацили 
почетну групу дужника, са дугом до 100.000 динара, тај 
проценат се не би знатно повећао и износио би 14,81. Из 
овога не би требало пребрзо закључивати да је репрогр-
ам најмање успео код ове категорије купаца. Напротив.

Следеће поређење, које има и већу тежину у односу на 
број склопљених споразума, јесте оно између суме ре-
програмираног дуга и укупног, почетног износа „старог 
дуга“ као основице за репрограм. 

Закључно са 10. децембром у репрограм је ушло укупно 
310,3 милиона динара, од укупно утврђених 2,608 ми-
лијарди динара старог дуга свих категорија купаца, укљу-
чујући утужене износе. Укупно највећи износ дуга је ре-
програмиран код категорије домаћинстава – око 194,5 
милиона динара, затим код дужника са средњег напона – 
64,3 милиона динара и код ниског напона – 51,3 милиона 
динара. Проценат захваћености укупно утврђеног старог 
дуга, споразумима о репрограму, где рачунамо једно-
кратно уплаћени износ, износ који ће се отплаћивати на 
рате и отпуштени део, износи 11,89% за све категорије 
дужника.

На овом терену, ситуација је потпуно обратна када по-
редимо наведене три, условне категорије купаца-дужни-
ка. Дужници са средњег напона, њих укупно осам, ре-
програмирали су 36,72% укупног старог дуга, док је тај 
проценат знатно нижи код дужника са ниског 
напона - 10,53 односно равно 10, код домаћин-
става. 
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Ако не друго, а оно искуство из свих претходних ре-
програма (а није их било мало!) говори нам да не можемо 
да рачунамо на реалну наплату целокупног износа оба-
веза које су дужници потписали склапајући споразуме. 
Након пар месеци, обично долази до „замора материјала“ 
и до неке врсте заборавности, па почне да јењава уплата 
споразумом утврђених рата. Зато није на одмет завирити 
и у структуру склопљених споразума, с обзиром на вре-
менски период предвиђене отплате старог дуга. 

Код домаћинстава највећи број споразума, очекивано, 
односи се на оне једнократне, којима су потписници до-
бијали и највећи проценат отпуста – чак 40. Таквих спо-
разума је овде 58,7% од укупног броја склопљених спора-
зума. Иза њих следе споразуми склопљени за отплату ду-
га на 12 месеци, и они чине 32,3 одсто укупног броја спо-
разума. Ови – једногодишњи споразуми, пак, треба да 
донесу, уколико их дужници поштују до краја, највећи 
удео у регулисању укупног старог дуга домаћинстава. 
Њихова укупна вредност чини 35,75% укупно репрогра-
мираног дуга код домаћинстава, а затим следе они на две 
и три године са по 18 одсто. Споменимо да у овој катего-
рији имамо и четири склопљена споразума на период от-
плате од 120 месеци, а за ове споразуме није предвиђен 
отпуст дела дуговања. Недовољно, у односу на број 
најкрупнијих дужника из ове категорије. Ако би сумира-
ли ефекте репрограма, у риболовачком жаргону, могли 
би да кажемо да „ситни више гризу“, док се „крупни“ 
знатно теже хватају.

Код купаца – дужника са ниског напона, такође предња-
че споразуми о једнократној исплати 60 одсто дуга, уз от-
пуст преосталог дела дуга. Таквих споразума је укупно 
66,8% у односу на укупан број у овој групи. И док код до-
маћинстава једнократни споразуми учествују врло мало 
у укупној маси репрограмираног износа (свега око 7%), 
код ниског напона они имају највећи удео – равно триде-
сет одсто. Прилично је уједначен удео у укупно репро-
грамираном дугу ове категорије дужника, и осталих спо-
разума по времену орочења – од 19,84% једногодишњих, 
до 9,02% петогодишњих споразума. У овој категорији не-
ма споразума склопљених на најдужи, десетогодишњи, 
период отплате.

Код средњег напона, имамо стање да су по два велика 
купца-дужника склопила споразуме о једнократној ис-
плати, на четири, пет и десет година. Убедљиво највеће 
учешће у укупној маси репрограмираног дуга имају два 
споразума потписана на период од 10 година, од стране 
Града Лесковца и предузећа „Продукт“ Печењевце. 
Збирни износ који ова два купца треба (надамо се!) да от-
плате у наредних десет година, чини чак 63,83% укупно 
репрограмираног дуга дужника на средњем напону.  

Сви наведени проценти ће се, засигурно, након обраде 
преосталих захтева и склапања уговора, у одређеној ме-
ри повећати, али генерално овај пресек можемо сматрати 
реалном сликом онога што је урађено на овом плану. 

Н. Станковић

Електродистрибуција Лесковац је, практично, без застоја, све 
време спровођења репрограма, на све могуће начине 
обавештавала најширу јавност и, посебно, циљну групу – купце са 
нерегулисаним „старим дугом“ о акцији спровођења репрограма, 
повољностима које он пружа, начину спровођења, као и 
последицама уколико дужник на овај или неки други начин, не 
измири ова дуговања. Такође, отворено је више пунктова на 
којима су се подносили захтеви и склапали споразуми, колико год 
су ресурси омогућавали. Свеједно, наш домаћи менталитет се 
тешко, односно, никако не мења, па је велики број 
заинтересованих дужника чекао неколико последњих дана 
трајања кампање, да се појави са захтевом, уосталом као и у свим 
другим градовима Србије, на шалтерима осталих 
електродистрибуција. Тако је, последње недеље новембра, од 
укупног броја споразума, склопљено скоро 3.000, дакле нешто 
мање од трећине. Осталих 70 одсто споразума је склопљено током 
претходних 14 недеља спровођења репрограма! Шта рећи: док не 
загусти, наш човек не реагује. Посебно је занимљиво да су 
вирмански дужници реаговали спорије и од домаћинстава, па је 
тако од укупног броја споразума са овом категоријом, дословно 
половина склопљена у последњој недељи новембра.

Ова фотографија не илуструје највеће гужве које су настајале у 
самом фото-финишу репрограма, већ је начињена неколико дана 
раније. У самом „цајтноту“ репрограма, када су свима живци били 
макар помало истањени, није било баш најупутније фотографисати 
изблиза. Лако је могло да се деси да чујете макар оно: „Сад ли ће и 
у новине да нас стављате?“
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Нова заштита за  
сигурније напајање

модерНизација траНсформаторских  
стаНица 35/10 kV у зајечару

Н ајстарија трансформаторска станица напонског 
нивоа 35/10 kV у Зајечару недавно је добила нову 
секундарну заштиту. Обнављањем ове заштите у 

трансформаторској станици „Зајечар I“ обезбеђује се не 
само сигурније напајање, већ се и скраћује време преки-
да у напајању електричном енергијом, подвукао је тим 
поводом руководилац Сектора за енергетику и инвести-
ције у огранку „Електротимок“ ПД „Југоисток“, Драган 
Голубовић. Он, такође, наглашава, да ова трансформа-
торска станица има кључну улогу у напајању самог цен-
тра града Зајечара где се налазе и све институције од ви-
талног значаја за функционисање града. Тиме што је мо-
дернизована опрема у трансформаторској станици „Заје-
чар I“ и замењена секундарна заштита, како Голубовић 
наводи, лакше се локализује квар и омогућује да мањи 
број купаца буде без напајања до санирања квара.

Осим што је урађена комплетно нова секундарна заш-
тита, обављене су и припреме за увођење даљинског уп-
рављања у овој трансформаторској станици, каже 
Голубовић. –Међутим, у овој трансформаторској стани-
ци се налази Диспечерски центар погона Зајечар, те ћемо 
за извесно време одложити увођење Система даљинског 
управљања у њој (због недостатка финансијских средста-
ва), напомиње Голубовић и додаје да се обављају припре-
ме за увођење у Систем даљинског управљања друге две 
трансформаторске станице напонског нивоа 35/10 kV на 
подручју Зајечара и то „Зајечар II“ и „Зајечар III“. Важно 
је истаћи да су у току радови на замени секундарне заш-
тите и у трансформаторској станици „Зајечар II“, а да ће 
се касније обновити и секундарна заштита у трансфор-
маторској станици „Зајечар III“. Будући да се у трансфор-
маторској станици „Зајечар I“ налази и Диспечерски цен-
тар погона Зајечар, којим се управља осталим трансфор-
маторским станицама напонског нивоа 35/10 kV у граду, 
Голубовић је, такође, подвукао да је из безбедносних раз-

лога за уклопничаре дограђена опрема за блокаду раста-
вљача и блокаду врата ћелије.

Голубовић наводи да је замена секундарне заштите у 
ТС „Зајечар I“ урађена у кратком року за непуна два ме-
сеца.  Извођач радова је „МИНС“ д.о.о. из Панчева, а они 
су ангажовани и на модернизацији у ТС 35/10 kV „Зајечар 
II“. Ова трансформаторска станица изграђена је 1972. го-
дине и старост секундарне опреме је већа него у ТС 35/10 
kV „Зајечар I“. Иначе, трансформаторска станица напон-
ског нивоа 35/10 kV „Зајечар I“ је изграђена почетком 
шездесетих година и то је прва станица тог напонског 
нивоа, како Голубовић објашњава, на подручју града 
Зајечара. У новије време у овој трансформаторској стани-
ци је обављена замена свих малоуљних прекидача ваку-
умским, али је секундарна опрема у постројењу остала из 
времена кад је објекат грађен. Пре тога се град напајао 
електричном енергијом из трансформаторске станице 
35/10 kV „Звездан“ која је изграђена 1948. године, а поче-
так електрификације Зајечара везује се за изградњу хи-
дроелектране 1909. године у Гамзиградској бањи. 

Инвестиција замене секундарне заштите у трансфор-
маторској станици „Зајечар I“ вредна је око 5,5 милиона 
динара, док радови на опремању новом секундарном 
заштитом у трансформаторској станици „Зајечар II“ из-
носе преко 4,5 милиона динара. Да се ови радови успеш-
но окончају побринула се шеф Службе за инвестиције 
Биљана Станимировић са својим сарадницима, надзор-
ним органима, Миланом Лазаревићем и Срђаном 
Васиљевићем. У току је набавка и опреме за даљинско уп-
рављање за трансформаторске станице „Зајечар II“ и 
Зајечар III“, док ће „Зајечар I“ касније бити уведен у 
Систем даљинског управљања.

О.Манић 

Опрема која је четири деценије вредно служила потребама града одлази у историју
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Јачи напон за Луковску бању

електродистрибуција "прокупље" пд југоисток помаже развој општиНе куршумлија
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Луковска бања је једина бања 
у Србији која пружа зими 

благодети скијања и осталих 
снежних чаролија уз лековитост 

термоминералних извора, а 
лети уживање у срцу зеленог 

драгуља подно Копаоника и 
лечење у топлим вировима 

под ведрим небом. Богатство 
понуда за душу и тело Луковске 

бање се открива тек последњих 
неколико година. Моћна у лечењу 

реуме, дијабетеса, обољења 
желуца и вида, последњих година 

привлачи све више љубитеља 
бањског лечења, али и туризма. 

Зато Електродистрибуција 
"Прокупље" улаже напоре 

да хотелима и свим 
капацитетима у овој бањи 

обезбеди квалитетну и поуздану 
испоруку електричне енергије.

Н а падинама Копаоника постоји још један драгуљ 
природе који лечи и душу и тело. На југу Србије у 
једној од најсиромашнијих општина буди се Лу-

ковска бања. Будући да је у општини Куршумлија где се 
налази ова бања, привреда готово замрла, процват ба-
њског туризма је једина нада да се задрже млади на овом 
подручју, које обилује природним богатством. Електро-
дистрибуција "Прокупље" као огранак ПД "Југоисток" са 
циљем да пружи подршку развоју ове општине даће свој 
допринос обезбеђивању сигурног и поузданог напајања 
електричном енергијом Луковске бање и околине.

У договору са локалном самоуправом општине Ку-
ршумлија и пословодством А.Д. "Планинка" у чијем са-
ставу се налазе капацитети Луковске бање кренуло се у 
реализацију дугочекиваног пројекта изградње далеково-
да напонског нивоа 35 kV. Ова инвестиција, према речи-
ма директора Електродистрибуције "Прокупље" Ивана 
Гашића, вредна је око 15 милиона динара. Градиће се да-
лековод у дужини од 14,7 километара, а како је Гашић на-
вео, у току је тендерска процедура за извођача радова. 
Будући да ће овај далековод ићи од трансформаторске 
станице напонског нивоа 35/10 kV "Рача" у плану 
је и изградња трансформаторске станице истог 
напонског нивоа у Луковској бањи.

Електродистрибуција "Прокупље" инвестирањем у изградњу далековода за Луковску бању даје свој допринос да се 
задрже млади у општини Куршумлија
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Луковска бања се, иначе, налази 36 километара 
западно од Куршумлије на источним падинама 
Копаоника. Удаљена је од Ниша 101 километар а 

од Крушевца 107 километара. Луковску бању од Београда 
дели 297 километара. Послује у саставу А.Д. "Планинка" 
из Куршумлије. Природни фактори који се користе у ле-
чењу су лековите воде, лековито блато, клима и околни 
природни амбијент. Позната је по највећем броју извора 
термоминералних вода у овом делу Балкана, јер их на ма-
лом простору има укупно 37.  Њихова издашност је огро-
мна. Дају преко 100 литара у секунди, а њихова темпера-
тура се креће од 35 до готово 70 степени Целзијусових.

Луковска бања је занимљива и по томе што је највиша 
бања у Србији . На надморској висини од 681 метар окру-
жена је планинским висовима који прелазе 1000 метара, 
па је због тога погодна и као климатско лечилиште. Воде 
Луковске бање су према макросаставу хидрокарбонант-
не, натријумске, магнезијско-калцијумског типа, те бла-
готворно делују на различита обољења. Одликује је уме-
рено - континентална клима шумског типа средњих ви-
сина а ублажена је дејством локалних фактора као што су 
термалне воде и специфичан рељеф тог терена. Управо 
ова својства Луковске бање су њене велике предности 
које омогућавају посетиоцима опоравак и јачање ослабе-
лог организма. 

 Највећа предност Луковске бање је што је подједнако 
лепа и корисна за лечење и одмор и током лета, а и зими. 
Током зимске сезоне Луковска бања нуди посетиоцима и 
могућност скијања. Заправо, скијалишна стаза постоји 
већ дуже време, али је жичара почела да ради нешто кас-
није. Капацитет жичаре је 24 седишта и налази се на око 
700 метара надморске висине а дужина једине стазе за 
скијање је око 500 метара и стаза спада у категорију 
средње тежине.

Оно што плени посетиоце овог бањског драгуља је што 
лети добијају благу планинску климу и могућност ко-
ришћења врло специфичних гејзера са различитим кон-
центрацијама сумпора. Дубина са које избија топла вода 
одређује и лековитост бројних сумпорних извора. Тако у 
једном виру могу да се лече очна обољења а у другом про-
блеми са крвним притиском. Следећи гејзер се показао 
успешан у лечењу дијабетеса, а вода у неколико највећих 
гејзера показала се готово чудотворном кад су у питању 
реуматска обољења и проблеми са кичменим стубом.

Зато не чуди што управо извори са таквим лековитим 
својствима привлаче пажњу гостију са свих страна. Оно 
што је посебно занимљиво кад су у питању лековите бла-
годети Луковске бање су минералне воде које су одличне 
за обољења желуца. Луковска бања тек последњих неко-
лико година добија своје право место које јој због њених 
квалитета заслужено припада у бањском туризму. Луково 
је мало село са свега стотинак домаћинстава са око две 
стотине углавном старијих мештана. До њега се долази 
преко села Мержезе које је од бање удаљено 12 километа-
ра. Овај зелени драгуљ добија шансу да поново оживи 
пуним плућима.

Луковска бања се последњих година убрзано развија, 
па осим два хотела Копаоник и Јелак , приводи се крају и 
изградња трећег. Постојећи капацитети су током целе го-
дине пуни па је зато и непоходно квалитетно напајање 
електричном енергијом.

Оливера Манић

Уз предивну природу  Центар за рехабилитацију нуди све третмане који су данас актуелни  
у познатим wellnes центрима
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Д ијагностички центар, поликлиника „Human“ чла-
новима Синдиката ЕД "Југоисток" Ниш пружа мо-
гућност плаћања на рате свих својих услуга, речи су 

др Ирене Митић, на предавању одржаном 25. октобра у 
Електродистрибуцији Ниш. 

Циљ предавања био је представљање савремених дијаг-
ностичких метода ове поликлинике, затим рада и услуга 
"Human Fit" поликлинике, као и едукација о самопрегледу 
дојки.

Поликлиника "Human" је озбиљна, акредитована кућа која 
излази у усрет потребама својих пацијената и на њихов за-
хтев је кренула у акцију склапања уговора са синдикатима у 
јавним предузећима који ће омогућити досадашњим и бу-
дућим клијентима да све врсте услуга плате у две или три 
рате. Поликлиника пружа услугу израде комплетне лабора-
торијске дијагностике у најширем спектру интернистичких 
грана, где пацијент добија резултате у року од три радна да-
на. Овај дијагностички центар поседује најсавременији ул-
тразвучни апарат и располаже кабинетом за болести дојке 
који пружа комплетну дијагностику. Др Ирена Митић, спе-
цијалиста опште праксе апеловала је на све присутне преда-
вању да веома озбиљно схвате важност редовне контроле 
свог здравља, а самим тим и превенције озбиљне и опаке бо-
лести рака дојке: „Редовна самоконтрола код 90 одсто жена 

може ову болест открити на време“ – истакла је докторка 
Митић. Уколико се почне са третманом у почетном стадију-
му болести, пацијент је практично излечен. По речима до-
кторке, самопреглед је најбоље радити 5. и 10. дана од почет-
ка месечног циклуса, за који обавезно сваког месеца треба 
издвојити око 15  минута. Затим, као део рутинске контроле, 
неопходно је радити клинички ултразвучни преглед једном 
у две године који прати мамографија за пацијенткинје ста-
рости од 35 до 40 година. Посебно је важно за оне пацијент-
киње које имају генетске предиспозиције за добијање ове 
болести, да почну са редовним контролама већ од  своје 20. 
године.

У склопу поликлинике постоји центар који се бави регу-
лисањем телесне тежине и болестима који настају као узрок 
и последица гојазности. "Human Fit" поликлиника, у ТЦ 
Горча, бави се медицинским лечењем проблема гојазности, 
потхрањености и поремећају у исхрани који за терапију има 
лечење исхраном. Овај дијететски центар води др Весна 
Динић Арсић која има дугогодишње успешно искуство на 
овом пољу. Између осталог, ова врста лечења гојазности под-
разумева комплетну анализу пацијента од почетка промена 
у организму, преко утврђивања генетских предиспозиција, 
јер је гојазност један од главних узрока појаве дијабета и 
кардиоваскуларних оболења, до лабораторијских анализа и 
мерења на специјализованом апарату Inbody analyzer. 
Клијентима је на располагању израда тестова интолеран-
ције на храну као и одрађивање посебне индивидуалне дије-
те. Резултати тестова стижу у року од једног до два дана, а 
ове услуге је такође могуће платити у две или три рате.

Предавачи, др Ирена Митић и др Весна Динић Арсић по-
дсетиле су на то да генетски фактори, пушење, стрес и брз 
начин живота носе са собом ризике најразличитијих врста 
обољења и да је неопходно утицати на свест о редовним кон-
тролама и могућим превенцијама болести које могу бити 
опасне по живот. Овај апел односи се подједнако и на жен-
ски и на мушки део становноштва. 

 Ј.К.

Превенција као императив

у орГаниЗаЦији СиндикаТа неЗаВиСноСТ у пд јуГоиСТок одрЖано предаВање др мед. Љубише боЦокића - 
СпеЦијалиСТа уролоГије  на Тему  ВаЖноСТ и улоГа проСТаТе

НЕ УГРОЖАВА ЖИВОТ АЛИ ЗАГОРЧАВА

П ростата је унутрашња полна жлезда која преставља 
део мушког репродуктивног система мушкарца. Ве-
личине је кестена па је у народу зову кестењача. Ра-

ди се о мишићно жлезданом органу који као прстен обавија 
почетни део мокраћне цеви. Налази се испод мокраћне бе-
шике а испред ректума.

Ту величину задржава до четрдесетих година када почиње 
да се увећава  и то се зове бенигна хиперплазија или до-
броћудно увећање простате говори у свом предавању док-
тор Љубиша Боцокић и наглашава, да су статистике показа-
ле да од свих унутрашњих органа човека простата 
најчешће обољева. Посебно после педесете године 
простата мушкарцима  прави главобоље.
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 Најчешћи симптоми који треба да нас упозоре да 
проблем постоји су отежано и често мокрење, осла-
бљен млаз,  напрезање при мокрењу. Не угрожава 

живот али загорчава каже др Боцокић.  

 Ради се о бујању жлезданог ткива простате које је непо-
тпуно разјашњењо  у медицини. Али чињеница да се код ев-
нуха ( кастрирани пре пубертета) не увећава простата, 
закључује се да хормон тестостерон игра значајну улогу у 
настанку обољења. Са годинама простата се увећава и то је 
нормална појава али ако се увећа много више,  говори се о 
аденому простате доброћудном увећању. Болест се развија у 
четири фазе. Прва фаза је хипертрофија мишића која дола-
зи као последица појачаног напрезања бешике да савлада 
отпор сужене простатичне уретре. Друга фаза  је хронична 
ретенција урина кад бешика није у стању да се испразни  а за 
последицу има појаву такозваног резидуалног урина. Трећа 
фаза је дистензија бешике- када се повећа количина заоста-
ле мокраће у бешици а дилатација горњих мокраћних путе-
ва престављала би четврту фазу. Са друге стране карцином 
простате је један од најзлоћуднијих тумора. Ако се открију 
на време ова обољења су излечива  у 90 одсто случајева. 

 Препоручљиво је да једанпут годишње обавезно одлази 
на преглед  код уролога а после напуњене 60. године преглед 
је обавезан и ради се лабараториски тест из крви такозвани 
простата специфичан антиген.

  Симптоми упале простате не морају бити  специфични 
искључиво за ову болест, а некада их нема а могу бти и јако 
изражени и нагли да пацијенти често траже и хитну помоћ. 
Код акутне упале простате могу се јавити болови у доњем 
дела трбуха и леђа отежано и учестало мокрење, умор, пови-
шена темпетратура. Код хроничне упале блажи су симпто-
ми али се дешавају болне ејакулације, секрет мокраћне цеви 
чак и полне сметње а инфекција мокраћне бешике може да 
се понавља више пута.

 Многи без разлога оклевају са тражењем лекарске помоћи 
нарочито ако су непријатности са простатом мање. Важно је 
знати, наглашавају лекари да код простатитиса запаљење се 
може проширити на мушке полне жлезде и семеноводе. 
Такође могу да заразе и партнерку. Постоји опасност да мок-
раћна бешика изгуби способност пражњења  а заостала мок-
раћа постаје извор инфекције или доводи до стварања каме-
на. Овакво задржавање урина је врло болно и треба да се ле-
чи као хитно.

 У нашој земљи као да не постоји превентива, мушкарци 
се јављају лекару кад осете проблем, то је већ касно, сматра 
се да је болест запуштена. Веома је важно наглашава доктор 
Боцокић да мушкарци крену раније на превентивне прегле-
де како  би  сачували здраву простату. Посебно они чији 
отац или деда су имали проблема са простатом треба да кре-
ну раније на превентивне прегледе. Значи болест простате 
везује се за генетику и године старости. Препоручује се да 
мушкарци после педесете године избегавају дуго седење и 
да не одлажу потребу за мокрењем.

  А превенција се огледа и у умерености у јелу и пићу. Треба 
избегавати много масна, кисела и љута јела зато што често 
доводе до запаљења простате наглашава доктор Боцокић.

  Лечење простате
Пре само неколико година лекари су мислили да је само 

операциони захват једино решење код оболеле простате, али 
данас се предлаже низ нових начина лечења од лекова за 
блокирање хормона - алфа блокатори који поспешују  физи-
олошко пражњење  простате до ласерког одстрањивања 
жлезданог ткива без боравка у болници. Упале простате се 
успешно уклањају продуженом применом антибиотика. 
Ако ово све не помогне размишља се о операцији.

Простата и исхрана
Сматра се да цинк на многе начине учествује у хормон-

ском метаболизму и смањује запаљење простате. Богати из-
вори цинка су семе бундеве, семе сунцокрета , остриге, пше-
ничне мекиње. Витамин Ц и Е такође штите здравље про-
стате. Могу бити корисне  и велике количине есенцијалних 
масних киселина које се налазе у уљу ораховом, сунцокрето-
вом и уљу ноћурка.

 Што се тиче лечња лековитим биљем сматра се да лекови-
та својства садржи пољски раставић који се користи код 
упале бешике, коприва, женшен ( панаx гинсенг).

 Чаробни лек који чува простату не постоји зато је најваж-
није прве симтоме препознати и лечити се на време. А  што 
се тиче превенције, умереност у пићу и јелу побеђује.

 М. Шиндић
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ПРиПРЕМиЛА Т.В.

вести из света

Нова година се дочекује широм света, и у свакој земљи постоје 
различити обичаји, пагански или верски, који су веома стари и дугоко укорењени у 
традицији, али им је порекло углавном непознато. Сви ти обичаји су везани за жељу 
да у години која долази имамо више среће него у претходној. У многим земљама 
света постоји веровање да прва особа која се сретне првог јануара наговештава 
каква ће бити година, као и да је срећа ако се прво сретне стара особа јер то значи да 
ћете живети дуго. Широм света је такође распрострањено веровање да првог 
јануара не ваља, чак и ако је то само да се баци смеће, излазити из куће без новца, 
јер ћете онда целе године имати финансијских проблема. Новогодишња ноћ је ноћ у 
којој је све дозвољено, али опет постоји веровање – каква је та ноћ такве ће бити и 
364 остале ноћи које нас чекају у тој години. Ево још неких обичаја специфичних за 
различите земље света:

АУСтРАЛиЈА:  Нова година се слави 1. јануара . То је државни празник, 
и многи људи прослављају тако што одлазе на пикнике и камповање на 
плажи . Прослава почиње 31. децембра . Не би ли што веселије дочекали Нову 
годину у поноћ почињу правити буку са звиждаљкама, звечкама, 
аутомобилским сиренама и  огласе се црквена звона . Сиднејски ватромет је 
обично оно прво што гледамо у новогодишњим вестима, Нова година код 
њих стиже мало пре него код нас.

АУСтРиЈА: Нова година се зове Сyлвертерабенд , или вече Светог 
Силвестра . Прави се специјални зачињени пунч у част свеца. Декорације и 
шампањац су део прославе.Масовно одлазе на поноћну мису и са црквених 
торњева у поноћ се огласе трубе, тада  људи пољубе једни друге .

ВеЛиКА БРитАНиЈА:  Први мушкарац који уђе у кућу, након 
поноћи, требао би донети срећу. Човек доноси дар попут новца, хлеб, или 
угаљ, како би се осигурало да породица у томе не оскудева у години која ће 
доћи. Прва особа која улази не сме бити плаве или риђе косе, или жена, јер то 
доноси лошу срећу. У Лондону, људи се окупљају на Trafalgar Square-у и 
Piccadilly Circus-у да би чули звона са Big Ben која најављују долазак Нове 
године . Приређује се велики ватромет у подножју London Еyе-a.

ГРчКА: Обичај  је да онај ко први уђе у кућу баци нар на под да би га 
разбио. Зрна нара која се разлете по поду означавају колико ће кућа бити 
богата те године. Грци у новогодишњој ноћи месе хлеб у који стављају 
златник. Овај хлеб или "Василопита"  се сече по прецизном ритуалу и  онај ко 
пронађе златник имаће највише среће, обичај сличан нашој Божићној 
чесници.

ДАНСКА: Данци се за Нову годину утркују ко ће у своју кућу позвати 
више пријатеља, родбине и познаника јер верују да је број људи у кући током 
новогодишње ноћи пропорционалан срећи коју ће имати у Новој години.

иНДиЈА: У Индији Нова година започиње с фестивалом светла  који се 
зове Diwali. Размењују се  картице и дарови и људи приводе крају сва 
недовршена посла.  У Индији се Нова година не дочекује у кући већ на улици.

ЈУЖНa АмеРиКА: Сви се облаче у бело и боју злата што симболизује 
сунце и светлост. У поноћ  једу дванаест зрна грожђа, окрећу леђа путу који 
води од куће и просипају чашу вина на земљу чиме желе да отерају лоше 
ствари и призову добру срећу. 

итАЛиЈА:  Италијани једу сочиво, што више сочива то више изобиља.  
У Италији је некада постојао обичај да се у поноћ избацују старе ствари кроз 
прозор али након што су повреде људи који су пролазили улицом постајале 
све чешће, власти су апеловале да се ово не ради и овај обичај је све ређи. 
Носи се црвени доњи веш.

РУСиЈА: У Русији, дванаест секунди пре поноћи влада тишина, сви у себи 
помишљају жеље за Нову годину. У поноћ отварају врата како би Нова година 
слободно ушла. Они такође верују да је онај ко им први уђе у кућу весник 
среће, а више воле да им први посетилац буде мушкарац. Ако изађу на тргове, 
обичај је да једни друге часте сувим шљивама пуњеним орасима. Деда Мраз 
посећује децу у плавом оделу.

еСтОНиЈА: Како би прославили Нову годину у Естонији, људи украсе 
села, посећују  пријатеље и спремају обимне оброке. Неки верују да би људи 
требали јести седам, девет или дванаест пута. То су сретни бројеви у Естонији, 
сматра се да са сваким оброком особа добија снагу толиког броја мушкараца  
за следећу годину. Оброк не би требао бити у потпуности завршен-нешто 
хране треба оставити за претке и духове који посећују кућу на вече Нове 
године.

еКВАДОР:  Мушкарци облаче женску одећу и  маскирају у удовице, па 
глуме да оплакују стару годину. Обично се једе грожђе и пије шампањац са 
блиским пријатељима и породицом. У поноћ почиње ватромет и спаљивање 
лутака у људској величини које се називају "Añо Vиејо". Лутке обично имају 
лик политичара, познате личности, цртаног  лика или животиње а 
представљају све лоше из претходне године и спаљују се на улици.

ЈАПАН: Новогодишња ноћ се користи за припрему за долазак и 
добродошлицу Тошигамију, Новогодишњем богу. Људи очисте свој дом и 
припремају Kadomatsu или Shimenawa (традиционална јела). Будистички 
храмови звоне 108 пута у поноћ по традицији Joya no Kane. Звоњава 
представљаја 108 елемената Боно, менталних стања која терају људе да чине 
лоша дела. Ова звона најављују долазак Нове година али се верује и да је то 
број грехова које човек учини у току годинеи звона  помажу да се од њих 
очисте. У већини градова и урбаних подручја Јапана, новогодишње прославе 
обично  су попраћене концертима, одбројавањем, ватрометом и другим 
догађајима.

КОРеjА: Постоје две Нове године које се славе у Северној Кореји и Јужној 
Кореји, Лунарна и Соларна Нова година. Соларна Нова година се увек слави на 
први дан јануара док дан прославе Лунарне Новe године варира. Постоје неке 
традиције које и Северна и Јужна Кореја славе, док се неке традиције славе 
другачије или само на једној страни. У обе Кореје, Новогодишњу ноћ зову 
Seoll-Nal. Једу посебну супу Tteok-Guk која је топла супа од јаја која се једе са 
танким хлебчићима од риже. Корејци верују да су зарадили једну годину 
живота ако једу супу за Нову годину и сматрају да ако је не једу онда неће 
имати среће.

КиНА: У Кини прослављају лунарну Нову годину која је тек неколико 
недеља након грегоријанске Нове године. Ипак, и прославе Нове године по 
грегоријанском  календару одржавају се у неким подручјима, посебно у 
Пекингу и Шангају. Једна од традиција је да се у поноћ отварају прозори како 
би у кућу ушла срећа. 

НОВОГОДиШЊе тРАДиЦиЈе ШиРОм СВетА



 

вести из света

Прелазак на 
електрична 
возила уштедео 
би послодавцима 
Лондона 200 
милиона фунти

Предузећа и пословнице са седиштем 
у Лондону могла би да уштеде 200 
милиона фунти када би само 10% 
регистрованих возила за транспорт 
робе заменили електричним  возилима, 
најновија су истраживања EST-а (Energy 
Saving Trust).

Процена је да би уштеда горива за оне 
организације и предузећа која пређу на 
електрична возила достигла 75%. 
Уштеда укључује и одбитак од пореза 
као и уштеду услед ослобађања од 
плаћања таксе за приступ центру града 
која на годишњем нивоу износи чак 
2200£ по комбију. У Лондону иначе 
постоји око 1300 станица за пуњење и то 
ову алтернативу чини изузетно 
практичном.

Градоначелник Лондона Борис 
Јохнсон изјавио је:  „Очигледно је да 
Лондонски предузетници  могу 
остварити огромне уштеде уколико свој 
возни парк пребаце на електрични 
погон и искористе ову иновативну 
електричну технологију. Са друге стране 
побољшаће се и квалитет ваздуха 
главног града, смањиће се емисија 
угљеника, и отворити нова радна места 
у овом сектору, каже Јохнсон и додаје да 
ће се стварањем лако доступне мреже за 
допуну возила предузетници лакше 
одлучити на ову промену и усвајање 
зелене технологије.

Leonardo DiCaprio формирао 
тркачки тим не би ли побољшао 
продају електричних аутомобила

Холивудска звезда Lеonardo DiCaprio пријавио је свој тим 
на новоотворени шампионат Формуле Е електричних 
мотора. Заједно са Gildo Pallanca Pastorom, власником  
производње елетричних аутомобила Venturi Automobiles, 
оформио је тим са седиштем у Монаку.

Глумац, који подржава кампању заштите животне 
средине, изјавио је: “Будућност наше планете зависи од тога 
да ли ћемо прихватити возила која штеде гориво и енергију”. 
Alejandro Agag, главнопредседавајући у Формула Е 
Холдинг-у, каже да ће DiCaprio-ево учешће повећати 
интересовање за електрична возила и сам шампионат. 
"Мали је број  еколошки свесних вођа који су помогли више 
од њега да се прошири порука о самоодрживости у свету” и 
додаје да је привилегија имати DiCapria за глобалног 
амбасадора Шампионата. Он верује да ће то значајно 
допринети употреби електричних аутомобила у свету.

Трке Формуле Е почињу следеће године, и  имају за циљ 
побољшање продаје електричних аутомобила и промоцију 
те технологије .Одржаваће се у десет водећих градова као 
што су Пекинг, Лос Анђелес, Мајами, Буенос Ајрес, Берлин и 
Лондон. Прве године Шампионата Формуле Е сва возила 
која учествују имаће исте спецификације, док се у 
будућности учесници охрабрују да возила буду специјално 
израђена. Многе компаније инвестирале  су у Шампионат  а 
међу њима и  Reno, McLaren, Dallara, Michelin i Virgin.

ПРиПРЕМиЛА Т.В.
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