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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Усвојен годишњи  
програм пословања

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Елек-
тропривреда Србије“, која је одржана 20. фебруара , којом 
је председавао др Аца Марковић, председник НО ЈП ЕПС, 
усвојени су измењени Годишњи програм пословања ЈП ЕПС 
за 2014. годину и програми пословања зависних привред-
них друштава. Поред чланова НО, седници су присуство-
вали чланови пословодства ЕПС-а, директори и предста-
вници привредних друштава.

Како је саопштено на седници НО, нови годишњи про-
грам пословања за 2014. годину усклађен је са макроеко-
номским претпоставкама и подацима из Фискалне стра-
тегије за 2014. годину и са пројекцијама за 2015. и 2016. 
годину, која је објављена у децембру прошле године, после 
усвајања првобитне верзије ГПП. На податке у усвојеном 
Годишњем програму пословању утицали су и актуелни 
услови на отвореном тржишту електричне енергије.

Како су уговорене цене за испоруке електричне енергије 
квалификованим купцима на већем нивоу од првобитно 
планираних и приход од електричне енергије је увећан за 
7,2 милијарде динара- речено је на седници. –Новине у ГПП 
односе се и на две хидроелектране у саставу ПД „Дрин-
ско-Лимске ХЕ“, које су стекле статус повлашћених про-
извођача електричне енергије.

Новим планом укупни приходи повећани су за 6,9 ми-
лијарди динара на 240 милијарди динара, док су расходи 

смањени за 5,8 милијарди динара и такође износе 240 ми-
лијарди динара. Како је рекао Дејан Трифуновић, помоћ-
ник министра енергетике и члан НО ЕПС-а, усвојени ГПП 
за 2014. годину требало би ускоро да добије сагласности 
министарстава и да га потом усвоји Влада Србије.

Директор за интерну ревизију и контролу пословног 
система „Електропривреде Србије“ Јован Копривица упо-
знао је чланове НО са извештајем Државне ревизорске ин-
ституције о ревизији финансијских извештаја ЈП ЕПС и 
са предлогом Одазивног извештаја. Чланови Надзорног 
одбора ЈП ЕПС разматрали су и прихватили иницијати-
ву за припајање ПД „Аутотранспорт“ Привредном дру-
штву „ТЕ-КО Костолац“.

Милан Вујаковић, координатор за правна питања ин-
вестиција у производњи у Дирекцији ЕПС-а за стратегију 
и инвестиције и члан Радне групе за примену споразума у 
области енергетике, који је постигнут у техничком дија-
логу Београда и привремених инсттитуција самоуправе у 
Приштини, информисао је чланове НО ЕПС-а о актуел-
ној ситуацији. Вујаковић је истакао да је радна група на 
састанку одржаном 5. фебруара закључила да треба нас-
тавити са активностима у вези са оснивањем новог 
енергетског субјекта на северу  Косова и Метохије ради 
реализације преузетих обавеза из техничког дијалога.

(преузето из е-инфа)
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„Електропривреда Србије“ не жели 
и неће наплатити ниједан киловат-
сат који није испоручен. Купци су 
нам на првом месту и зато вам се у 
лично име и у име ЕПС-а извињавам 
за непријатност која се десила – ре-
као је Обрадовић у разговору са 
Нишлијом Звонимиром Тошићем. – 
У обрачуну децембарских рачуна ни-
је се догодила системска грешка, већ 
је реч о појединачним, људским гре-
шкама, које ћемо отклонити. „Еле-
ктропривреда Србије“ месечно изда 
3,5 милиона рачуна, а појединачне 
грешке, на које утиче људски фактор 
су могуће. Према историјским пода-
цима, тачност рачуна за електричну 
енергију је 99,6 одсто, а у најкраћем 
року се уваже и све рекламације ку-

паца. Данас сам добио уверавања од 
директора „Југоистока“ да се овакве 
појединачне грешке неће више деша-
вати. 

Купац Звонимир Тошић је истакао 
да су он и његова подродица одмах 
схватили да се догодила очигледна 
грешка и да је врло брзо стигао нови 
исправљен рачун, који је одмах и 
плаћен. Тошић, који је иначе редован 
платиша, захвалио се Обрадовићу и 
Новаковићу на посети и извињењу. 

Игор Новаковић, директор ПД „Ју-
гоисток“, истакао је да на подручју 
овог привредног друштва има 
600.000 купаца, а да се систем најви-
ше ослања на људе. Он је рекао и да 
ће све учинити да се овакви пропус-
ти више не понове. 

А.М.

Купци су  
на првом  
месту

В.д. директора еПС-а ПоСетио куПце на Подручју ед ниш

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Александар Обрадовић, 
в.д. директора 
„Електропривреде 
Србије“ посетио је 
почетком фебруарa 
Привредно друштво 
„Југоисток“ и обишао 
три купца у Нишу, који 
су добили нелогично 
увећане милионске 
децембарске рачуне 
изазване одсуством 
логичке контроле. 
Обрадовић се заједно са 
Игором Новаковићем, 
директором ПД 
„Југоисток“, извинио 
овим купцима и 
нагласио да се овакве, 
појединачне грешке не 
смеју поновити. 
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"југоисток" рам за слику  
југоисточне србије

интерВју Са Проф. др игором ноВакоВићем, директором Пд “југоиСток” у нишу

Без "Југоистока" Ниш 
може да закључа 

капије града - 
нагласио је директор 

Игор Новаковић. 
Само у прошлој 

години "Југоисток" 
је градском буџету 

оставио 500 милиона 
динара, одржава у 
животу стотине 

малих и средњих 
предузећа и први ће 

у овој години граду 
вратити порез на 

добит.

У нову пословну годину ПД "Југоисток" улази са • 
постигнутим резултатима из прошле и извесним 
променама у систему ЕПС-а?

ПД "Југоисток" је сигурно најбоље привредно друштво 
у систему ЕПС-а у прошлој години. Ова оцена произила-
зи из реалних показатеља: апсолутно смо први у смањи-
вању губитака, други смо у степену извршења планова 
инвестиција, други по наплати (одмах иза "Електровојво-
дине") и трећи по степену одржавања. Наша мрежа елек-
троенергетског система је била врло стабилна са мало 
прекида (далеко мањи број у односу на 2012. годину). Ако 
се ове, принципијелне ствари рачунају као успех, онда 
смо најбоље ПД дистрибутера у ЕПС-у закључно са феб-
руаром, иако  нас је ЕПС ставио на треће место.

Све то о чему говорите остварено је у прилично • 
отежаним условима пословања – почев од свеукупне 
ситуације у друштву до реорганизације која се 
догађала у ЕПС-у.

Пословање ПД "Југоисток" итекако зависи од ситуације 
у држави и њене политичке стабилности. Влада, која је 
функционисала у овом периоду отворила је више пи-
тања, важних за запослене у "Југоистоку" –питања изме-
не Закона о раду, Закона о приватизацији и реорганиза-
цију јавних предузећа.

Пођимо од Закона о раду који је јако важан за запосле-
не јер пружа могућност послодавцу да користи своје ди-
скреционо право да некоме може да да отказ без пробле-
ма. Лично сматрам да још увек нисмо довољно стабилно 
друштво у којем један човек може да има такво право. 
Узмимо "Југоисток" као пример. Да ли његов успех зави-
си од тога колико сам ја отказа дао или зависи од  жеље и 
воље радника да раде и остваре резултат? Свако према 
својим могућностима, јер нису сви исти. 

Поставља се и врло важно питање: како сачувати и ува-
жити већ стечена права радника? То нису права која се 
стичу преко ноћи, то су права радника која се стичу го-
динама. Да ли је у реду законским актима преко ноћи 
обесправљивати запослене у јавним предузећима, држа-
вним управама и локалним самоуправама? О томе је тре-
бало раније размишљати, а не сада доносити ад хок ре-
шења која доводе до тога да велики број радника може да 
остане без посла.

Одговорно тврдим да у јавном сектору не постоји пре-
запосленост, већ поремећена кадровска структура. Тако-
ђе одговорно тврдим да у "Југоистоку" ни један радник 
није вишак. Ми имамо мањак око 160 радника. Ако на-
ставимо да вршимо улогу електродистрибутера – одржа-
вање мреже ће се свалити на мали број радника 
који неће бити у стању да посао обављају како 
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ваља. Доћи ћемо у ситуацију да већи обим посла 
пребацујемо на мањи број људи који су запосле-
ни као монтери. Дакле, "Југоистоку" је потребно 

између 150 и 160 електромонтера како би одржавање 
електроенергетског система било стабилно. У овом тре-
нутку ми успевамо да одговоримо захтевима тако што 
много више оптерећујемо запослене на терену, но што би 
по прописима смели. При том треба имати у виду да они 
раде веома тежак и опасан посао по безбедност и здра-
вље и то у врло сложеним условима. Нама је, још једном 
понављам, потребно око 160 нових радника. За њихово 
упошљавање ми имамо и финансијске и техничке капа-
цитете.

Планирана реорганизација ЕПС-а може итекако • 
да поремети све ово о чему Ви говорите?

Како да не. Реорганизација је планирана по концепту 
који су радили консултанти, плаћени за овај посао неко-
лико десетина милиона евра, а који су испланирали да у 
оквиру ЕПС-а постоји  један оператор и један дистрибу-
тер. Ми смо у прошлој години успели да добијемо битку 
да на тржишту остане пет дистриибутера, међу њима и 
"Југоисток". Својом политиком ЕПС жели да са Привре-
дним друштвима у Србији направи однос као са трећим 
лицима. Нешто слично односу који ми сада имамо према 
служби Секјуритас, Косову, Обилићу или Аутокосмету. У 
преводу то значи – наши људи би обављали услужне по-
слове за ЕПС, али само они које ЕПС буде тражио. То си-
гурно неће бити правници, економисти, инжењери...
Њима ће бити потребни послови са најнижом квалифи-
кацијом радне снаге које ће плаћати не онолико колико 
их "Југоисток" сада плаћа, већ упола мање. Управо из тих 
разлога "Југоисток" мора да добије сертификат електро-
дистрибутера. Запослени у "Југоистоку" морају да схвате 
да неће бити другог тренутка за борбу за њихов опстанак, 
од овог садашњег.

Шта подразумева та борба?• 
Ко ће имати колико храбрости да се супростави бео-

градизацији – то је суштина те борбе. С једне стране има-
мо оне који ће нас продавати Београду, који ће ћутати и 
клечати пред својим министрима и молити да буду већи 
Турци од Турака. И с друге стране имамо људе који могу 
и желе да се супротставе. Ја сам спреман да уђем у ту бор-
бу, као што сам и прошле године имао храбрости да се су-
протставим и због тога сам имао много проблема. Успели 
смо да сачувамо статус оператора, а сада морамо да сачу-
вамо лиценцу. Ја не верујем да је ово политичка борба 
због економског концепта. Убеђен сам да је реч о обећању 
лоби групама коме ће се приклонити ЕПС. Нема овде по-
литике, овде има мешетарења и политиканства. Испразне 
су то приче које, можда, неког плаше. Мене не. Зато ћу ја 
ову  борбу за опстанак "Југоистока" жестоко да водим и у 
овој гопдини. Или ће "Југоисток" остати оператор дистри-
бутивног система, или ја нећу бити директор.

А борба за тржиште? И она вас очекује у овој • 
години.

Ушли бисмо ми спремно у тржишну утакмицу да  није 
било грешке у корацима, опет ЕПС-а. Нисам ја прошле 
године био против концепта једног јавног снабдевача, 
али је то требало да се уради системски и поступно и да 
"ЕПС Снабдевање" буде оформљено сада, рецимо. У међу-
времену смо могли да припремимо сва Привредна 
друштва – да их оспособимо кадровски, технички и ма-
теријално. Тако би ново привредно друштво имало кон-
тинуитет у раду. Запослени би код нас обављали послове 
трговине, снабдевања, односа са купцима – а онда би у 
једном тренутку прешли у предузеће јавног снабдевача. 
Купци електричне енергије не би трпели, јер би све било 
обављено систематски и у континуитету. Овако смо ни-
где. Заправо, у проблему смо јер је комуникација између 
"ЕПС Снабдевања" и ПД "Југоисток" у старту била лоша. 
Она је узроковала лошу наплату. Ми смо све послове оба-
вљали за једну фирму по СЛА уговорима које смо потпи-
сали и трпели последице постојања "ЕПС Снабдевања". 
Питам – која је сврха његовог постојања ако ми и даље 
обављамо  све послове јавног снабдевача?

А да смо одложили формирање једног снабдевача до 
овог тренутка могли смо 1. марта прошле године да поди-
гнемо цену електричне енергије за 10%, пошто је то била 
интенција руководства. Нисмо то тада урадили, већ смо 
цену повећали 1. августа. ЕПС је због тога месечно губио 
18 милиона евра. За четири месеца губитак ЕПС-а износи 
72 милиона евра. Добили смо једног снабдевача и изгуби-
ли 72 милиона евра.

Да не говорим о томе да је формирање једног снабдева-
ча умногоме омело и планиране велике организационе 
промене у ПД "Југоисток". Нисам желео то да радим када 
над нама лебди сумња да ћемо изгубити статус који има-
мо. Давање извештаја ЕПС-у, "ЕПС Снабдевању", Антико-
рупцијским телима – захтевало је непрекидно ангажо-
вање запослених који су се бавили маргиналним, уместо 
битним стварима везаним за унапређење пословања. А 
могли смо, рецимо, да се бавимо набавком бројила, јер 
нам тендер пада две године уназад. Ми уместо тога бри-
немо да ли нека трафика у Житорађи краде струју.

И на крају испаштамо због грешака у рачунима "ЕПС 
Снабдевања". Ми практично јесмо по СЛА уговорима за-
дужени за очитавање бројила, али је евидентно да су се 
импулси појавили само у нишком огранку. Ми у "Југо-
истоку" смо утврдили одговорна лица и она ће бити 
кажњена. То дефинитивно нису лица на која је указао 
ЕПС, али у овом тренутку не желимо да нарушавамо ко-
легијалност.

Значи ли то да су смене у "Југоистоку" • 
неправедне?

Наравно. Смењен је, рецимо, један од врхунских 
стручњака из области информационих технологија – ди-
ректор Центра за ИТ технологије којем практично није 
ни пружена шанса да покаже знање.

А то није добро, зато што је моја намера била да 
менаџмент "Југоистока" чине образовани, струч-
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ни и способни људи. То, разуме се, није увек та-
ко. За годину и по дана ја сам успео да упознам 
све лоби групе које раде у "Југоистоку" - почев од 

оних који раде за различите произвођаче електроопреме 
до оних који праве различите кадровске кружоке и ства-
рају кадровску групацију у менаџменту. То код мене не 
пролази. Директори у "Југоистоку" могу да буду само нај-
стручнији и најодговорнији људи. А ово што говорим је 
проверљиво. Ни један од директора није кадар Соција-
листичке партије Србије којој ја припадам. Да сам на та-
кав начин водио кадровску политику, "Југоисток" не би 
имао резултате које има.

Без обзира на побројане проблеме, "Југоисток" је • 
у ову годину ушао и са крупним плановима као да се 
ништа не догађа.

Па како би другачије. Преко три хиљаде запослених 
(2176 у "Југоистоку" и хиљаду као трећа лица) морају да 
живе. А да би живели, ми морамо да радимо и зарадимо. 
Наше две највеће инвестиције су - Врање и Соко бања. 
После пет година више нећемо плаћати кирију у Врању, 
већ ћемо имати своју Управну зграду. Планиран је и за-
вршетак радова трафо станице у Соко бањи. Ту смо има-
ли много проблема - почев од тендерске процедуре па све 
до више дозвола које је требало прибавити, али и тај по-
сао се приводи крају. То су две крупне инвестиције, запо-
чете у 2013. години, а које ће бити завршене ове.

У овој години смо планирали и трафо станицу "Ратко 
Павловић", која ће  граду обезбедити  електроенергетску 
стабилност у наредних 10 до 15 година. Да не говорим о 
томе да смо успели да ремонтујемо трафостанице "Ниш 
5" и "Ниш 10", да двоструко повећамо проценат одржа-
вања. Све су то успеси за "Југоисток". Не спадају само 
приходи и смањени  губици у успех.

ПД "Југоисток" има и стратешке планове, који су веза-
ни за политику Владе Србије. Познато је да је "Југоисток" 
потписао споразум са Јужним током, што је од великог 
значаја за наш будући развој. Зашто? Зато што "Југоисток" 

у неким стратешким плановима може да се определи да 
се бави још неким делатностима осим ових за које тре-
нутно има лиценцу. Осим тога, почетак преговора са 
Европском унијом отвара врата страним инвеститорима, 
а самим тим и "Југоистоку" који у тим инвестицијама мо-
же да пронађе своје место. Ми смо то већ показали у на-
шем граду. Компанија "Џонсон електрик" је последњи 
пример.

Гледано са тог становишта - ПД "Југоисток" • 
храни више од три хиљаде запослених и њихове 
породице, али представља и привредни замајац за 
град.

Врло важан, не било какав замајац за град. Ми држимо 
у животу стотине малих и средњих предузећа са хиљаде 
запослених у њима. Без "Југоистока" мала и средња пре-
дузећа не могу да раде, када не раде људи остају без посла, 
ствара се непрофитно стање, а све то утиче и на бруто 
производ целе државе.

Ми пунимо буџет града Ниша. Само у прошлој години 
оставили смо граду 500 милиона динара. У овој ћемо би-
ти први који ће граду оставити порез на добит, зато што 
смо као привредно друштво остварили добит од 450 ми-
лиона динара, а имали пре тога губитак од милијарду и 
800 милиона.

Не ради се овде о некаквој техничко-технолошкој ре-
несанси. Само смо побољшали процес планирања, про-
цес организације, кадровирања и - што је најважније - 
процес вођења и руковођења. Људи су јако важан ресурс. 
Паметни, добри и вредни људи могу све. И ми ћемо их 
доводити  зато што су нам потребни и зато што од њих 
зависи напредак "Југоистока". А од "Југоистока" зависи 
напредак југа Србије. "Југоисток" је заправо рам слике 
целе југоисточне Србије. Ако нестане, можемо да закљу-
чамо капије града. Зато је наша борба за "Југоисток" у овој 
години веома важна и значајна, не само за нас, већ и за 
читав регион.

М. Видојковић
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Меморандум о разумевању  
зарад нових радних места

У просторијама ПД "Југоисток" потписан је мемо-
рандум о техничкој сарадњи између овог преду-
зећа, града Ниша и компаније Johnson Electric d. o. 

o. Београд о обезбеђивању снабдевања електричном енер-
гијом снаге 1,5 MW. Разлог потписивања овог споразума 
је потреба компаније да од марта месеца крене са тести-
рањем производних линија, за шта је неопходно привре-
мено везивање за електроенергетски систем које је ПД 
"Југоисток" омогућио, с тим да "Џонсон Електрик" има 
обавезу да о свом трошку финансира снабдевање до њи-
ма потребних 10 МW. Очекује се да до краја лета "Џонсон 
Електрик" буде прикључен на трајни прикњучак пред-
виђеног капацитета.

"Задовољство је у свом граду имати овакву компанију" 
- речи су директора ПД "Југоисток" проф. др Игора 
Новаковића чији је коментар да ово привредно друштво 
у овом тренутку не може да изда решење о прикључењу 
са оним техничким условима које је предузеће наложило. 
Новаковић је става да треба испоштовати све захтеве 
"Џонсон Електрика" због потребе нашег града за оваквим 
инвеститором и новим радним местима. "У питању је 
хиљаду радних места. Захвалан сам компанији што овом 

граду омогућава запошљавање толиког броја људи и уп-
раво из тог разлога потписујем овај споразум на своју ли-
чну одговорност".

Заменик директора "Џонсон Електрик"-а за Европу 
Маркус Шмиц изразио је захвалност привредном дру-
штву и директору Новаковићу на подршци око овог про-
јекта и истакао да је за изградњу фабрике Ниш изабран 
звог својих компаративних предности, које се огледају 
првенствено у инфраструктури и образовном кадру.

Предвиђања су да се марта месеца стартује са произво-
дњом и тестирањем производних линија, а крајем септе-
мбра са запошљавањем и почетком производње у фабри-
ци чија изградња тече по плану.

Меморандумом о разумевању и Уговором о отуђењу 
градског грађевинског земљишта, град Ниш је преузео 
одређене обавезе везане за инфраструктурно опремање 
локације на којој се гради ова компанија.

Јована Крстић
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Читачи „положили испит“

директор Пд „југоиСток-ниш“ у Ванредној контроли читача ПоСетио југ СрБије

У  циљу побољшања односа са купцима електричне енергије директор ПД „Југоисток-Ниш“ 
професор др Игор Новаковић је ванредну проверу очитавања бројила по огранцима друштва 
почео на крајњем југу Србије. На подручју које покрива Електродистрибуција Врање директор 
Новаковић је у пратњи својих сарадника случајним избором бројила купаца у пословницама 
Бујановац и Прешево упоредио читачке књиге са стањем на бројилима и том приликом 
установио да се стање утрошене електричне енергије поклапа и да није било грешака у 
очитавању. Ово је био и повод да директор Новаковић подвуче да наши електромонтери раде 
у изузетно тешким условима, али да и поред тога савесно обављају свој посао, поготову на југу 
Србије које последњих деценија важи за економски најдевастираније подручје.

П ривредно друштво „Југоисток-Ниш“ је за децем-
барске рачуне имало незнатно повећање броја ре-
кламација у односу на претходне месеце, што се 

опет креће у оквирима прихватљивог у статистици, рекао је 
директор Новаковић и додао да је од укупно 600000 бројила, 
колико покрива „Југоисток“, утврђена грешка у 1,3 посто 
случајева. Он је, такође, нагласио да је обрада рекламација 
урађена у преко сто посто случајева.

Током обиласка Пословнице „Бујановац“ директор Нова-
ковић није пропустио прилику и да посети село Велики 
Трновац у околини Бујановца, које је већ годинама једно од 
најцрњих  тачака на конзуму „Југоистока“  по крађи елек-
тричне енергије. Тим поводом директор Електродистри-
буције „Врање“ Зоран Кнежевић, који је заједно са директо-
ром привредног друштва обишао Бујановац, Велики 
Трновац и Прешево,  изјавио је да на подручју огранка 
„Врање“ није било рекламација на погрешно обрачунате де-
цембарске рачуне не само због тога што се стање утрошене 
електричне енергије исправно верификује, већ и због тога 
што су на подручју ових пословница велики  комерцијални 
губици. Кнежевић је тим поводом навео да је на конзуму 
Пословнице „Бујановац“ установљено 47 посто губитака од 
испоручене електричне енергије, а да се тај проценат губи-
така на конзуму Пословнице „Прешево“ креће до чак  56 
посто.

Директор Новаковић је и овога пута истакао да је „Југои-
сток“ и поред свих проблема са којима се суочава у раду, 
други по наплати утрошене електричне енергије у ЕПС-у, а 
да је решење у спречавању даљих губитака набавка бројила 
са могућношћу даљинског очитавања и управљања. Кад је у 
питању заштита наших електромонтера на терену, директор 
Новаковић је од надлежних државних институција затра-
жио да што хитније добију статус службеног лица, па ће и 
ригорозније санкције због напада на њихов физички ин-
тегритет и ометања у раду условити и бољу безбедност елек-
тромонтера, али и читача у обављању радних задатака.

 О. Манић
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стигла струја  
до једне 
учитељице  
са једним 
ђаком

М али Миљенко Костић има већу породицу, него 
одељење -код куће има родитеље, два брата, 
сестру и деду, а у школи је сам.

Школа у селу Мерћез, са једним учеником и једном учи-
тељицом, недавно је, по први пут добила електричну 
енергију. Улагање "Југоистока" у то можда није велико у 
новцу, али јесте у будућност малог Миљенка Костића, 
ученика четвртог разреда и његову учитељицу Бојану 
Величковић која би следеће године, када овај малишан 
школовање настави у матичној осмогодишњој Основној 
школи "Милоје Закић" у Куршумлији, требало да прими 
новог ђака, овог пута девојчицу. Тако ће истурено 
одељење "Милоја Закића" у Мерћезу захваљујући њој и 
учитељици наставити да живи. Мали Миљенко до школе 
путује око једног километра, а учитељица се у Куршумлију 
доселила из Крагујевца. Из Куршумлије свакодневно 
путује до Мерћеза.

Игор Новаковић, директор "Југоистока", најавио је да 
ће ово необично истурено оделељење, сада када је дове-
дена струја, добити и комјутер.

-Ово је суштина равномерног регионалног развоја. Да 
не постоји "Југоисток", да се све обавља из Београда, ве-
роватно се не би интересовали за школу са једним ђаком. 
Овако, можемо да водимо рачуна и о таквим местима и 
људима. То је део друштвено одговорног пословања 
"Југоистока", а ми имамо обавезу да будемо одговорни и 
према неразвијеним крајевима на свом подручју. Ако 
наш погон у Куршумлији, огранак у Прокупљу и 
"Југоисток" у Нишу не знају да је овој школи потребна 
струја, како да знају у Београду. Ово је прави начин да се 
Србија децентрализује - рекао је Новаковић приликом 
посете школи у Мерћезу.-Акција је, иначе, ини-
цијатива министра просвете и министарке енер-
гетике. Ово је економски девастирано подручје. 

ПД "Југоисток" је до 
истуреног одељења 
куршумлијске основне 
школе "Милоје Закић", у селу 
Мерћез, почетком фебруара 
довео струју, па се настава 
одвија нормално, а ученик 
четвртог разреда Миљенко 
Костић и учитељица Бојана 
Величковић ускоро добијају и 
рачунар. 
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Крагујевчанка у Топлици

Учитељица Бојана Величковић је после 
годину дана чекања на посао у родном 
Крагујевцу, решила да се првог посла у 
каријери прихвати у топличком селу 
Мерћезу.Каже да је рад са једним ђаком 
веома специфичан.

-Миљенко, са једне стране, има сву моју 
пажњу, коју деца у уобичајеним 
одељењима немају. Са друге стране, 
међутим, када дође време за испитивање, 
упућен је сам  на себе. Само њега питам, 
он одговара сам-објашњава учитељица 
Бојана Величковић. -Сада када смо 
добили струју имамо услове за нормално 
одвијање наставе. Добићемо и компјутер.

Ова учитељица каже да ће од наредне 
школске године највероватније предавати 
девојчици.  

Акумулација Селова није завршена, посла 
нема, па се становништво исељава у веће 
градове. Остало је пар породица са неколико 

деце и једним ђаком у овом истуреном одељењу шко-
ле "Милоје Закић". Посебан пример нам даје учи-
тељица, која је из индустријски развијеног Крагујевца 
дошла у Куршумлију, да би наставу држала једном 
малишану.

Новаковић подвлачи да је читав посао завршен за 
један радни дан и да није пуно коштао.

-Суштински, далеко већа инвестиција коју имамо 
је далековод према Луковској бањи, како би она раз-
вила своје туристичке потенцијале - додао је 
Новаковић.

Мали Миљенко Костић има већу породицу, него 
одељење. Како нам је рекао, код куће има родитеље, 
два брата, сестру и деду, а у школи је сам. До школе из 
суседног села пређе километар, додуше по пристој-
ном путу. 

-Лепо ми је у школи - каже Миљенко, помало 
постиђен посетиоцима које не познаје. -Недостаје ми 
друштво, али је учитељица добра. Оцене су одличне.

М.Милојевић.
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Поуздано снабдевање  
императив пословања

Прекиди у наПајању кориСника диСтриБутиВног СиСтема електричном енергијом у  
Пд „југоиСток-ниш“ значајно Смањени у Прошлој години

Просечно трајање прекида по купцу на подручју 
Привредног друштва „Југоисток-Ниш“ је за више од 
60 посто мање у прошлој у односу на 2012. годину, 
а просечан број прекида по купцу лане смањен 
за више од трећине. Иако је „Југоисток“ први у 
ЕПС-у по изванредним резултатима побољшања 
показатеља поузданости рада дистрибутивног 
система, простора за даље унапређење још има, 
сматра први човек Дирекције за управљање у овом 
привредном друштву. Технички систем „Југоистока“ 
брже и ефикасније радио, боље планирао и изводио 
планиране радове на мрежи и више труда уложио у 
превентивно одржавање, образложио овакав успех 
Александар Крстић, директор ове дирекције.

У пркос великим проблемима са преузимањем вре-
мешних трансформаторских станица од Елек-
тромреже Србије у прошлој години, поузданост 

рада дистрибутивног система ЕД "Југоисток “ д.о.о. Ниш 
је била на знатно вишем нивоу него претходних година. 
Прекиди у раду дистрибутивног ситема су значајно 
смањени, што у Дирекцији за дистрибуцију електричне 
енергије ЕПС-а са задовољством истичу. Побољшање по-
казатеља поузданости снабдевања купаца електричном 
енергијом у 2013. години је највеће у „Југоистоку“ у одно-
су на остала дистрибутивна привредна друштва ЕПС-а. 

Показатељ поузданости SAIDI (просечно трајање пре-
кида по купцу) je, како подвлачи директор Дирекције за 
управљање у „Југоистоку“ Александар Крстић,  1.088 ми-
нута по купцу за 2013. годину и бољи је у односу на 2012. 
годину за 63,4 посто, у односу на 2011. годину за 43,4 пос-
то и у односу на 2010. годину за 44,2 посто. Директор 
Крстић, такође, напомиње, да је показатељ поузданости 
SAIFI (просечан број прекида по купцу) 10,95 прекида по 
купцу за 2013. годину и бољи је у односу на 2012. годину 
за 36,8 посто, у односу на 2011. годину за 25,4 посто а у од-
носу на 2010. годину за 35,6 посто. 

Међутим, директор Крстић сматра да је ниво показа-
теља поузданости у „Југоистоку“ и даље висок, што даје 
простора за даља побољшања наредних година. -Због ве-
ликих разлика дистрибутивне мреже и конзума огранака 
„Југоистока“, постоје велике разлике и у показатељима 
поузданости, истиче директор Крстић. -Огранак ЕД Ниш 
(SAIDI=734,67 мин/купац, SAIFI=8,65 прекид/купац) и 
огранак Електротимок Зајечар (SAIDI=763,42 мин/купац, 

SAIFI=8,37 прекид/купац) имају најбоље показатеље по-
узданости у „Југоистоку“, напомиње он. - Иза њих су 
огранци ЕД Пирот (SAIDI=934,31 мин/купац, SAIFI=9,81 
прекид/купац) и ЕД Прокупље (SAIDI=981,84 мин/ку-
пац, SAIFI=16,17 прекид/купац), док су ЕД Лесковац 
(SAIDI=1.634,05 мин/купац, SAIFI=11,13 прекид/купац) и 
ЕД Врање (SAIDI=2.222,92 мин/купац, SAIFI=29,1 пре-
кид/купац) огранци са најлошијим показатељима по-
узданости снабдевања купаца електричном енергијом, 
наводи директор Крстић.

Анализа показатеља поузданости дистрибутивног сис-
тема „Југоистокa“ је, према Крстићевим речима, олакша-
на увођењем Апликације за праћење прекида, што опет 
омогућава бољи увид у снабдевање електричном енер-
гијом на подручју привредног друштва. Извештаји који 
се генеришу помоћу Апликације, се разматрају и анали-
зирају на свим месечним састанцима Техничког савета 
„Југоистока“. 

-Апликација за праћење прекида је замишљена као 
Wеб апликација која је од септембра 2012. године у при-
мени на корпоративној рачунарској мрежи „Југоистока“, 
каже директор Крстић. – Заснована је на јединственој ба-
зи података на серверу којој сви унутар привредног 
друштва могу да приступе, подвлачи он. Диспечери су, 
како директор Крстић напомиње, једини надлежни за 
унос елемената прекида, док остали корисници могу ге-
нерисати извештаје о прекидима и показатеља поуздано-
сти селектоване по разним критеријумима пре-
траге за задати период. 
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Апликација, према Крстићевим речима, битно 
побољшава процес евидентирања прекида у ис-
поруци електричне енергије. Прекиди се уни-

формно прате на територији читавог „Југоистока“ и по-
казатељи поузданости се на исти начин рачунају, тако да 
се редовно врше међусобна поређења квалитета рада 
техничког сектора огранака, погона унутар дистрибу-
тивних огранака, као и поређења квалитета рада једне 
организационе целине показатељима поузданости за ис-
те временске периоде кроз различите године.

Анализом извештаја прекида се уочавају разне непра-
вилности у раду дистрибутивног система. Могу се, на 
пример, уочити елементи мреже, изводи или трафоста-
нице на којима су кварови најчешћи или најдуже трају и, 
у складу са тим, усмерава се пажња служби одржавања 
на предупређење таквих догађаја у будућности. Показа-
тељи поузданости су најбитнији чиниоци у доношењу од-
луке о инвестирању у дистрибутивну мрежу Југоистока.

Побољшање показатеља поузданости у 2013. години 
свакако указује на бољи рад техничког система „Југои-
стока“ у односу на претходне године, каже директор 
Крстић. -Мања вредност показатеља SAIDI (просечно 
трајање прекида по купцу) указује на бржи одзив екипа 
приликом отклањања кварова, боље планирање и брже 
извођење планираних радова на електроенергетским 
објектима, затим ефикаснију синхронизацију различи-
тих служби техничког система приликом одржавања 
објеката и боље управљање дистрибутивним системом, 

истиче он. - Са друге стране, како директор Крстић обја-
шњава, мања вредност показатеља поузданости SAIFI 
(просечан број прекида по купцу) указује на боље преве-
нтивно одржавање дистрибутивног система и отклањање 
потенцијалних узрока прекида, попут чишћења растиња 
испод далековода или превентивна замена дотрајалих 
елемената дистрибутивног система.

У јануару 2014. године се наставља са сличним трендом 
побољшања поузданости снабдевања купаца електрич-
ном енергијом као и у прошлој години. -И поред једног 
већег прекида у овом месецу због квара на прекидачу у 
110 kV далеководном пољу 168/2 у ТС 110/35/10 kV "Врање 
2" када је 37.990 купаца остало без електричне енергије, 
показатељ поузданости SAIDI био је 62,56 минута по 
купцу, што је за 24 посто боље у односу на јануар 2013. го-
дине, док је показатељ поузданости SAIFI био 0,59 преки-
да по купцу, што је за 29 посто боље у односу на исти пе-
риод прошле године, образлаже он.

У сваком случају, 2013. година ће за „Југоисток“, поред 
највећег смањења губитака и најуспешнијег преузимања 
надлежности управљања над 22 ТС 110/x kV преузете од 
ЕМС-а, остати упамћена и као година највећег побољ-
шања поузданости снабдевања купаца електричном 
енергијом у последње четири године од када се ови пока-
затељи прате, закључује на крају директор Крстић.

О. Манић
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губици у минусу, рачун у плусу

и Поред Бројних ПроБлема, Пд „југоиСток-ниш“ оСтВарио одличне резултате у Смањењу гуБитака

„Југоисток“ у прошлој години премашио план смањења губитака . Бројни проблеми, ипак 
остају, те без нових бројила, више монтера, одговарајућег софтвера и помоћи државе, крајњи 
циљ петогодишњег Акционог плана ЕПС-а је тешко остварљив. Представници Дирекције за 
дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а похвалили рад „Југоистока“ на смањењу губитака, 
али и побољшању поузданости рада дистрибутивног система. Измештањем мерних места у 
критичним трафо реонима огранка „Ниш“ драстично би пали комерцијални губици а економска 
добит била би огромна.

И ако је правило да сваки минус подразумева неш-
то лоше, има изузетака где је остварени минус 
итекако позитивна ствар. Такав је пример При-

вредног друштва „Југоисток-Ниш“ који је у претходној 
години успео да премаши предвиђену квоту у смањењу 
укупних губитака електричне енергије, упркос бројним 
препрекама. Руководилац Центра за смањење губитака и 
председник истоименог Савета Мирољуб Јовановић на 
недавном састанку са техничким директорима огранака 

„Југоистока“ није крио своје задовољство оствареним ре-
зултатима. – У претходној години смањили смо губитке 
за 1,33 посто, што је готово дупло у односу на 2012, рекао 
је Јовановић овом приликом. Он је истакао да су сви 
огранци добро радили и забележили значајан пад губи-
така на својим конзумима, иако нису имали нова броји-
ла, ни довољно извршилаца, а све време су ради-
ли без одговарајућег софтвера који би све актив-
ности на том пољу пратио.
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Састанку Савета за смањење губитака прису-
ствовао је и Драган Радовић са сарадником Ми-
ланом Југовићем из Дирекције за дистрибуцију 

електричне енергије ЕПС-а, који је био пун хвале за оства-
рене успехе и у смањењу комерцијалних губитака, али и 
бољим вредностима параметара поузданости рада ди-
стрибутивног система. Радовић је нагласио да је према 
тим параметрима  „Југоисток“ на првом месту у односу 
на друга привредна друштва за дистрибуцију електричне 
енергије. Што се тиче смањења губитака „Југоисток“ је 
убедљиво први по оствареном проценту на годишњем 
нивоу. Овај састанак је уједно био и прилика да се на-
длежни људи у ЕПС-у боље информишу о проблемима 
које ово привредно друштво тишти већ годинама, пого-
тову одређене огранке чије су тешкоће у раду условљене 
специфичностима подручја које покривају.

Јовановић је, такође, подвукао да без обзира на то што 
је последњих пар година очигледан тренд смањења губи-
така, за испуњење петогодишњег Акционог плана нужно 
је постојање предуслова да би се крајњи циљ остварио. 
–Осим набавке нових бројила, повећања монтерског ка-
дра и увођења софтвера који ће све то да подржава, неоп-
ходно је и да нам помогне држава, напоменуо је Јовановић 
и додао да су то четири кључне ствари које могу да гаран-
тују успех у борби против губитака. Јовановић није про-
пустио прилику да похвали огранак „Пирот“, који је и 
прошле године остварио смањење губитака од 0,71 посто 
а планирано је 0,13 посто, чиме је више од петоструко 
остварио план смањења и губитке свео на 9,58 посто на 
крају 2013. године.

Састанку је присуствовао и директор Дирекције за уп-
рављање „Југоистока“ Александар Крстић да би предста-
вио Идејни пројекат о измештању мерних места у Еле-
ктродистрибуцији „Ниш“ и образложио економску опра-
вданост реализације таквог пројекта. Директор Крстић 
је навео да огранак „Ниш“ заузима осам посто укупне по-
вршине коју покрива „Југоисток“, али да трећина кори-
сника дистрибутивног система се снабдева електричном 
енергијом управо са конзума овог огранка. Огранак 
„Ниш“ не само што има највећи број корисника, већ има 
и највећи проценат губитака у „Југоистоку“. У прошлој 
години, како је Крстић напоменуо, готово трећина од 
укупно преузете електричне енергије у „Југоистоку“ оти-
шла је на огранак „Ниш“, док губици износе 25,61 посто. 
То је 42,69 посто укупних губитака „Југоистока“, што је 
више од количине преузете електричне енергије ограна-
ка „Пирот“ или „Прокупље“.

Директор Крстић сматра да је решење у улагању изме-
штених мерних места у критичним трафо реонима на по-
дручју огранка „Ниш“, што би допринело да се за најкраће 
време оствари највећи ефекат у смањењу губитака. Због 
проблема у набавци бројила и измештених мерних орма-
ра, мали број мерних места је измештен до сада. Од 230 
трансформаторских станица које су праћене помоћу 
Апликације за праћење губитака, одабрано је 156 транс-
форматорских станица код којих је проценат губитака у 
прошлој години био већи од 15 посто. Директор Крстић 
је подвукао да планирају да у тим трафо реонима изместе 
сва мерна места, изузев стамбених зграда. Просечни гу-
бици за одабраних 156 трансформаторских станица у 
прошлој години износе 32,75 посто, што је преко 86 ми-
лиона киловат сати. Од тога су близу 82 милиона киловат 
сата само комерцијални губици.

Да су у претходној години, како је истакао директор 
Крстић, измештена мерна места у критичним трафо ре-
онима и под претпоставком да су тиме анулирани комер-
цијални губици, проценат губитака би се у огранку 
„Ниш“ смањио за 5,67 посто. Тако би уместо 25,61 посто, 
укупни губици износили 19,94 посто. Ово смањење би се 
значајно одразило и на укупан проценат губитака у „Југо-
истоку“ , који би се смањио за 1,66 посто. У том случају 
коначан скор губитака , како је Крстић објаснио, износио 
би на подручју „Југоистока“ само 15,56 посто.

Ова инвестиција је вредна близу 657 милиона динара, 
али би се уштеда на годишњем нивоу остварила у износу 
од око 685 милиона динара. Дакле, инвестиција би се вра-
тила за непуних годину дана, а даља добит од овакве ин-
вестиције је вишеструка. Међутим, бар за сада реализа-
ција ове инвестиције, како је и Драган Радовић истакао, 
је на дугом штапу. –Ово је озбиљан пројекат и за сваку 
похвалу је, али  најповољније решење његове реализа-
ције тек би требало изнаћи, рекао је Радовић.

О. Манић
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ЛИДЕРСТВО И  
ПОЗИТИВНА МОТИВАЦИЈА

оБука за СПроВођење мера за БезБедан и здраВ рад у Пд "југоиСток" ниш

Одржана обука  руководиоца дирекција ПД "Југоисток" за поступање у складу са  стандардима 
безбедности а у циљу спречавања и смањивања повреда на раду

П очетком фебруара, у организацији Центра за без-
бедност и заштиту на раду односно новоимено-
ваног руководиоца  Центра Предрага Стоиљко-

вића и менаџера за безбедност у ЕПС-у, Ненада Владића, 
одржана је обука у Управној згради "Југоистока", намење-
на руководиоцима у ланцу одговорности. Било је речи о 
позицији лидерства, о такозваном видљивом лидерству 
на терену и шта то практично значи.

Руководиоци на терену у обиласку непосредних извр-
шиоца посла, видно демонстрирају своју посвећеност 
безбедности, јер људски фактор је крив за више од 90 од-
сто повреда. Ускладили смо нормативна акта, поставили 
стандарде, обезбедили заштитну опрему, али радно ме-
сто само по себи не може да се изгради и да буде сто пос-
то сигурно већ од понашања људи зависи да ли ће се по-
вреде десити или не.

Од способности руководилаца, како утичу и контроли-
шу понашање радника извршилаца зависи да ли ће се по-
вреде десити или не. Руководиоци имају највећи утицај 
на понашање својих људи. То се постиже посетама месту 
рада и разговорима о високо ризичним активностима, о 
процедури послова која се најчешће занемарује.  

Руководиоци постављају стандарде. Ако дозволите да 
прође небезбедан поступак поставили сте стандард. Спр-
ечавање небезбедних поступака и услова проактиван је 
начин спречавања повреда, наглашава Ненад Владић.

Руководиоци или полицајци
Посета не сме да буде контрола ни инспекција, нагла-

шава Владић. Изгледа да смо мало изгубили компас у  хи-
јерархијским односима. Многи себе замишљају 
као богове, а раднике као робове. Ове посете  
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кроз физички контакт треба да створе дозу 
пријатељског односа.  

Разговарајте тако да саговорника удостојите 
како би се осећао пријатније а и да схвати да 
су вам намере добре, и да нисте ту  да бисте их 
ухватили на делу како греше. Управо обрнуто, 
пронађите праве речи, да сте ту, да би разгова-
рали о послу, како да на најбезбеднији начин 
они обаве своје задатке, како да превазиђу ри-
зике. Ако се изгради менаџерска позиција 
стручних лица код послодавца, онда они све 
више постају стратези и тренери, а све мање 
полицајци, напомиње Владић.

Контроле безбедности предвиђају око четри 
посете месечно за све руководиоце. Посета 
треба да буде на видљивом месту, да би се лако 
уочило безбедно и небезбедно понашање.

Треба да се разговара  и о евентуалним про-
пустима при обављању задатака, односно мо-
ра да буде двосмерни разговор. За време посе-
те обавезно исправити небезбедно понашање, 
и продискутовати о томе и о новим изазови-
ма. Док буду радили, увидећете где су ствари у 
реду, и где може да постоји ризик. Ова фаза је 
заиста важна - дајте извршиоцу могућност да 
се укључи у дискусију где ћете видети његове 
могућности. За све оно што добро раде, похва-
лите их. Питајте их које опасности од ризика 
постоје у обављању њиховог посла. Не оста-
вљајте ништа случају. Питајте их шта могу да 
ураде у неком конкретном случају или како то 
могу најбоље да ураде. Треба да исцрпите све 
могућности а све то у циљу да се не деси по-
вреда уколико је високо ризичан посао, нагла-
шава Владић.

Успешност и имиџ једне фирме зависи пре 
свега од тога на ком су нивоу безбедност и 
здравље запослених, односно да ли послује 
без или са повредама на раду.

Слику о изузетним резултатима сваке фир-
ме врло лако може да поквари број повреда на 
раду, посебно тешких.

У "Југоистоку" заједнички рад Послодавца, 
Центра за безбедност и заштиту и новоимено-
ваног руководиоца Предрага Стоиљковића,  
кроз организовање сталних обука дао је ре-
зултате смањењем броја повреда, што тренут-
но преставља велики успех. Последњи нови 
вид обуке у сарадњи са ЕПС-ом, употпунио је 
досадашње обуке и учинио да безбедност и 
здравље на раду заиста постану приоритети 
"Југоистока".

М. Шиндић

’’Безбедност на првом месту’’ и у ЕД  Лесковац
И у Огранку ЕД Лесковац, седмог фебруара одржан је други део 

обуке „Безбедност на првом месту“. Обука је одржана од стране 
Ненада Владића, Директора Сектора за безбедност и здравље на 
раду у ЕПС-у, а у организацији Предрага Стојиљковића, Руково-
дилаца Центра за безбедност и заштиту ПД „Југоисток“ Ниш.

Обука је била намењена упознавању руководилаца са значајом 
видљивог лидерства, са њиховим обавезама и одговорностима и 
улогом у ланцу одговорности за безбедно одвијање процеса рада у 
циљу безбедности и здравља на раду крајњих извршилаца. Током 
обуке истакнут је значај смерница за обилазак радног места у ок-
виру видљивог лидерства, као и водича у следећих девет корака:

Корак 1: Станите и посматрајте• 
Корак 2: Представите се (осим ако се већ не познајете)• 
Корак 3: Реците им шта радите• 
Корак 4: Посао и његове фазе• 
Корак 5: Похвале за добар рад• 
Корак 6: Питајте за најлошију ствар која се може десити.• 
Корак 7: Пронађите коренски узрок небезбедног понашања • 
или услова
Корак 8: Пронађите решења за небезбедно понашање или • 
услов
Корак 9: Добијте пристанак за деловање• 

Посебан значај обуци је придодао интерактиван приступ и мо-
гућност да се проблеми разматрају из више угла и самим тим лак-
ше уоче пропусти из домена безбедности и здравља на раду у сва-
кодневном руковођењу. Одазив руководилаца обуци је био велики 
а обука је била врло динамична и конструктивна. 

Закључак је да су полазници обуке стекли нова сазнања из доме-
на безбедности и здравља на раду у улози видљивог лидерства, ко-
ја су веома корисна приликом руковођења а наричито корисна пр-
иликом извођења радних активности при одабиру правог и без-
бедног приступа управљању људским ресурсима.

Самостални референт за безбедност  
и заштиту у Огранку ЕД Лесковац  

Ранко Илић
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ПОВРЕДЕ НА РАДУ НА МИНИМУМУ, 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА  
НА МАКСИМУМУ 

шта је Показала годишња анализа ПоВреда на раду на Подручју ПриВредног друштВа "југоиСток- ниш"

У години за нама на подручју 
"Југоистока" десиле су се 44 повреде 
на раду, од којих су свега три повреде 
квалификоване као тешке. Посебно 
је важно истаћи да у 2013. ниједна 
повреда није била са трагичним 
исходом. Стварање услова за 
минималан ризик од повреда на раду 
и подизање безбедности и здравља 
радника на максималан ниво биће 
приоритет и у овој години, подвлачи 
руководилац Центра за безбедност и 
заштиту Предраг Стојиљковић.

У поредном анализом повреда на раду у 2012. и 2013. 
години, може се закључити да је приметан тренд 
смањења повреда на раду, јер се у 2012. години до-

годило 58 повреда на раду, што је више за 14 повреда у од-
носу на годину за нама. Овако тврди руководилац Цен-
тра за безбедност и заштиту Привредног друштва "Југо-
исток-Ниш" Предраг Стојиљковић напомињући да је, та-
кође, значајан податак да и број тешких повреда на раду 
има тренд смањења. -Наиме, у 2012. години било је укуп-
но пет тешких повреда, док су у 2013. години забележене 
једва три и то без контроле послодавца, односно оне по-
вреде на које послодавац није могао да утиче, образло-
жио је Стојиљковић.

Код анализирања повреда на раду као кључни индика-
тори узети су индекс учесталости повреда, који показује 

колико се често запослени повређују и индекс тежине по-
вреде, који показује колико су тешке повреде запослених, 
нагласио је Стојиљковић овим поводом. -Циљ ове анали-
зе је да се уоче недостаци, односно узроци који доводе до 
акцидентних ситуација и да се превентивним мерама 
утиче на њихово елиминисање у потпуности или смање-
ње на најмању могућу меру и то ефикаснијим и пермане-
нтним радом на подизању свести запослених али и руко-
водстава, како би се стање система безбедности и здра-
вља запослених подигло на виши ниво, додао је Стојиљко-
вић.

У години за нама, према Стојиљковићевим речима, за-
бележене су 44 повреде на раду на подручју "Ју-
гоистока". По структури разматраних повреда 
било је 41 лаких и три тешкe повреде.
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Од тог укупног броја чак се 11 повреда на раду 
догодило у огранку ЕД "Ниш" од чега девет лаких 
и две тешке повреде на раду, затим 11 лаких по-

вреда на раду у огранку ЕД "Лесковац", шест лаких повре-
да на раду у огранку "Електротимок- Зајечар", пет лаких 
повреда на раду у огранку ЕД "Пирот" и седам лаких по-
вреда на раду у огранку ЕД "Прокупље". У огранку ЕД 
"Врање" забележене су четири повреде, од чега три лаке и 
само једна тешка повреда на раду. 

Што се тиче повреда на раду које су настале услед напа-
да трећих лица на наше запослене, у 2012. години имали 
смо пет таквих случајева на подручју "Југоистока", док су 
се у 2013. години десиле четири  повреде услед напада 
трећих лица, каже Стојиљковић и додаје да је посебно ва-
жно што се у минулој години није догодила ниједна смрт-
на повреда на раду, за разлику од 2012. године, када се у  
"Југоистоку" догодила једна повреда на раду са трагич-
ним исходом. -Добијени резулатат и тренд смањења по-
вреда на раду је директно везан за заједнички рад и си-
нергију послодавца, синдиката, Одбора за безбедност и 
здравље и именованих лица за безбедност и здравље на 
раду да би се омогућило да се безбедност и здравље запо-
слених подигне на максимални ниво, подвлачи Стоји-
љковић.

Гледајући повреде на раду по месецима установљено је 
да је највише повреда на раду било у октобру и новембру 

месецу  и то по седам повреда на раду, затим у мају и јулу 
по пет повреда на раду, у априлу и децембру по четири 
повреде на раду, у марту и септембру по три повреде на 
раду, у јануару и јуну по две повреде на раду и на крају, 
како Стојиљковић наводи, најмање повреда на раду деси-
ле су се у месецима фебруар и август, само једна повреда 
на раду.

Даљом анализом може се закључити да од укупног бро-
ја повреда које су се догодиле у 2013. години, 27 повреда 
на раду су повреде механичке природе, четири повреде 
на раду су се догодиле као последица рада у близини на-
пона или под напоном, док се осталих десет повреда на 
раду догодило ван радног процеса и без контроле посло-
давца попут саобраћајне несреће, напади трећих лица и 
слично.

Од укупног броја тешких повреда на раду у 2013. годи-
ни, а било су свега три тешке повреде, све су се догодиле 
ван контроле послодавца, а као узрок се јавља саобра-ћај-
ни удес и напад трећих лица, што показује да није дошло 
до пропуста у технолошком процесу рада и примени ме-
ра за безбедан и здрав рад, већ су наведене повреде на ра-
ду настале као последица несрећних околности на које 
није могло директно да се утиче, подвлачи Стојиљковић 
на крају.

Оливера Манић
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Завршни састанак проверивача у канцеларији директора ПД Југоисток

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА   
ПД "ЈУГОИСТОК" НИШ

реСертификациона ПроВера интегриСаног СиСтема  менаЏмента

У току јанура месеца у ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш  
спроведена је ресертификациона провера ин-
тегрисаног система менаџмента којом је потврђе-

но да је Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије имплементирало и примењује систем упра-
вљања квалитетом,  заштитом животне средине и упра-
вљања заштитом здравља и безбедности и здравља на ра-
ду, и да испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007.  

Најкраће речено, Интегрисани систем менаџмента 
(ИМС) уведен у примену значи да на систематизован и 

унапред дефинисан начин сви запослени планирају, при-
премају и извршавају своје редовне послове у складу са 
процедурама које су предвиђене за сваки од послова. 
Примена стандарда односи се на све области пословања у 
нашем привредном друштву. О свему овоме разговарали 
смо са Синишом Стојановићем, шефом Службе за ИМС у 
"Југоистоку". Ресертификациона провера је спроведена 
од стране реномиране међународне сертификаицоне 
куће ЦЕРТОП из Мађарске.

Сертификациони тим је радио у саставу: во-
дећи проверавач др Балин Тамас и остали прове-
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равачи - Хорват Тибор, Ева Хармат, Драган Ти-
мотић, Љиљана Човић и Вероника Чудић.

Критеријум провере су били: ISO 9001:2008, систем ме-
наџмента квалитетом; ISO 14001:2004, систем управљања 
заштитом животне средине и OHSAS 18001:2007, систем 
управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

Проверавано подручје примене је дистрибуција елек-
тричне енергије и управљање дистрибутивним систе-
мом. Током провере проверавани су захтеви сва три на-
ведена стандарда и све делатности организације.

Како у току провере сертификациона кућа није устано-
вила ниједну неусаглашеност и неправилност у вези по-
штивања захтева наведених стандарда, уз одређен број 
предлога за побољшање и неколико похвала на рачун 
одржавања и континуалног унапређења ИМС-а, међуна-
родна сертификациона кућа ЦЕРТОП је констатовала да 

ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш  испуњава све потребне захте-
ве за одржање сертификата  у наредном периоду посло-
вања.

Посебно је наглашено да се стање у односу на претход-
ни период пословања значајно побољшало, и то понајви-
ше у делу безбедности и здравља на раду.

Потврђена је опредељеност руководства и тежња да се 
испуне захтеви стандарда. Систем функционише у скла-
ду са једнозначно дефинисаним одговорностима и овла-
шћењима и бриге о обезбеђивању ресурса.

Примена Интегрисаног система менаџмента  има за 
циљ да унапреди свакодневни квалитет рада, а тиме и 
квалитет услуга које обављамо. То директно утиче на ус-
пешније пословање и развој фирме и доноси јој већи уг-
лед у својој делатности.

М. Шиндић

Чланови сертификационог тима са представницима 
Службе за безбедност, заштиту и IMS ЕД Лесковац, у 

обиласку Погона Лесковац

Саопштавање резултата сертификационе провере

Ресертификациона провера је спроведена и у огранку ЕД Лесковац 

Представник сертификационе куће „Certop“ Драган Тимотић је на завршном састанку, након извршене 
провере у свим деловима Огранка, како је било планирано, изнео веома позитивне утиске и повољну оцену о 
уређености интегрисаног система квалитета у ЕД Лесковац. Он је оценио да је очигледно да у овом огранку 
интегрисани систем управљања (IMS), односно раније – QMS, већ дуго живи и да се примењује. То се може 
видети по свим аспектима који су проверавани: уредној и следљивој евиденцији, примени законских и 
подзаконских прописа који се тичу делатности од интереса за електродистрибуцију, посвећености 
интегрисаном систему управљања, не само менаџмента већ и запослених. Поред позитивне оцене о 
испуњености услова да се стање у Огранку ЕД Лесковац сматра задовољавајућим, у укупном процесу 
ресертификације на нивоу ПД „Југоисток“, Тимотић је, заједно са колегама, предложио и неке могућности за 
унапређење одређених процеса. 
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Скупштина Синдиката радника ПД "Југоисток" Ниш

СИНДИКАТ ОДУСТАЈЕ ОД ШТРАЈКА

Синдикат радника „Електропривреде Србије“ пости-
гао је сагласност са Владом Републике Србије и послово-
дством ЈП ЕПС и потписан је Споразум којим је испуњен 
део захтева Синдиката. После вишедневних преговора у 
којима су учествовали представници Синдиката радни-
ка ЕПС-а на челу са Миланом Ђорђевићем, председни-
ком Синдиката, Лазаром Крстићем, министром финан-
сија, проф. др Зораном Михајловић, министарком енер-
гетике, развоја и заштите животне средине и послвод-
ством ЕПС- а на челу са Александром Обрадовићем, в.д. 
директором ЕПС-а, Синдикат радника ЕПС-а изборио се 
за укључење у радне тимове за израду предлога Закона о 
раду, Закона о приватизацији, Закона о стечају и Закона о 
штрајку. Са представницима Владе Србије је, такође, до-
говорено да се побољшају услови рада неопходни за фу-
нкционисање електроенергетског система.

Синдикат радника ЕПС-а није сасвим задовољан исхо-
дом преговора, обзиром да техничка Влада Србије нема 
услове да мења Закон о умањењу нето прихода у јавном 
сектору.

Синдикат сматра да Закон не би требало да се при-
мењује на ЕПС, посебно због тога што ЕПС није јавно пр-
едузеће јер се не финансира из буџета, а држава га је свр-
стала у јавна предузећа због гаранција на кредите које му 
даје. Синдикат и пословодство ЕПС-а су, по овом питању, 
на истој линији и покушаће да заједнички пронађу ре-
шење. Договорено је да пословодство ЈП ЕПС преко 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине упути захтев за доношење посебне законске 
уредбе којом би се из примене Закона о умањењу нето 
прихода лица у јавном сектору и Правилника о начину 
умањивања прихода лица у јавном сектору изузели за-

послени ЕПС-а који су обухваћени актом о процени ри-
зика радних места и запослени у пратећим корпоратив-
ним делатностима који су непосредно укључени у техно-
лошки процес производње и одржавања.

Захтев Синдиката радника ЕПС-а за реално награђи-
вање према постигнутим резултатима пословодство 
ЕПС-а сматра оправданим, јер су остварени производни 
резултати и успешна реализација евидентни. Наиме, Си-
ндикат сматра да је неприхватљиво да се маса зарада за 
јануар 2014. ограничава на јануар 2013. године.

На предлог Синдиката анализираће се и једнообраз-
ност исплате зарада у дане државних празника за оне за-
послене, који послове обављају у сменама.

Будући да је прихваћено да Синдикат са својим предста-
вником учествује у изради предлога Закона о раду, моћи 
ће да се залаже и за решавање једног од горућих пробле-
ма, а то је запошљавање у ЕПС-у. Синдикат у својим за-
хтевима подсећа да постоје анализе, старе неколико го-
дина, о реалним потребама за запосленима у сваком При-
вредном друштву којима су обухваћене и анализе анга-
жовања издвојених предузећа електропривредне делат-
ности. Синдикат ће тражити попуну радних места у скла-
ду са годишњим програмом пословања.

Договор са представницима Владе подразумева и уче-
шће Синдиката у побољшању услова рада неопходних за 
функционисање електроенергетског система. Синдикат 
је у више наврата указивао на проблем недостатка резе-
рвних делова и опреме због застоја у систему јавних на-
бавки. Указује на опасност од блокаде рада ЕПС-а због 
вишемесечног одлагања покретања поступка јавних на-
бавки у свим привредним друштвима. До одлагања је до-
шло због тога што се каснило са усвајањем ребаланса го-
дишњег програма пословања за 2013. годину, а сада се 
опет чека усвајање ГПП за 2014.

По овом питању пословодство ЕПС-а има свој став. 
Сматра да би сва привредна друштва у систему требало 
више да се ангажују и смање застој у систему јавних на-
бавки. На овај проблем указивало се више пута, као и на 
неопходност уклањања препрека које процедуре Закона 
о јавним набавкама постављају у организовању произ-
водног процеса. Достављени су и предлози за измену за-
кона о јавним набавкама, али се до сада ништа није дого-
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Безбедност и здравље

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА БРИНЕ 
О СВАКОМ РАДНИКУ

дило. Док се измене овог закона не изгласају, за систем 
ЕПС-а је веома опасно да се само за проценат изложено-
сти тржишту ЈП ЕПС ослобађа обавеза примене Закона 
за тржишне функције снабдевања и производње елек-
тричне енергије.

Сваким даном одлагања поступка јавних набавки ре-
ално се угрожава стабилност производње и дистрибу-
ције. Зато ће пословодство још једном преко Министа-
рства и Управе за јавне набавке упутити захтев за изузи-
мање у већој мери од примене Закона о јавним набавка-
ма.

Што се позајмице, о којој су медији највише писали, ти-
че - сви представници Синдиката радника ЕПС-а су са-
гласни да је ово питање најмање важно од свих о којима 
се расправља и да би га се одмах одрекли уколико остали 
захтеви буду прихваћни.

Пословодство ЕПС-а је прихватило предлог Синдиката 
радника да представник Синдиката убудуће буде један 
од чланова Надзорног одбора ЈП ЕПС.

М.В.

Већа безбедност за раднике, набавка теренских возила 
и едукација за управљање специјаним возилима - три су 
захтева на којима Синдикат  ПД "Југоисток" Ниш инсис-
тира

Скупштина Синдиката се залаже за решавање макар 
горућих питања у овој години јер су се проблеми нагоми-
лали, а ни један у протеклих неколико година није решен. 
Пословодству ће бити упућен допис да се, пре свега, обез-
беди заштитна опрема која недостаје, али и да се предуз-
му мере да радници користе већ постојећу, јер многи то 
не чине.

Возни парк, који није обнављан годинама, такође је је-
дан од крупнијих проблема. Теренска возила су углавном 
неисправна и ризична за велики број радника чији је по-
сао да свакодневно иду на терен.  Монтери, чији је посао 
и иначе високо ризичан, са неисправним теренским во-
зилима трпе двоструки ризик. Синдикат ће тражити од 
пословодства да, макар, делимично обнови возни парк. 

Специјална возила су посебан проблем јер њима упра-
вљају, углавном, радници који нису обучени и квалифи-
ковани, па често долази до повреда. Синдикат ће тражи-
ти од пословодавца да систематизује радно место - руко-
валац специјалним возилима и да радници који таквим 
возилима управљају иду на обуку. Проблем није мали јер 
су забележене честе повреде, а у Зејечару је чак једно ли-
це из тих разлога изгубило живот.

Синдикат "Југоистока" је изричит у захтеву да се радни-
цима забрани рад под напоном, што се до сада није по-
штовало а чињенице говоре да је рад под напоном у про-
теклом периоду изазвао низ немилих догађаја. Посло-

давац је дужан, сматрају синдикалци, да обезбеди услове 
да се овај захтев строго поштује. Осим тога, радници који 
обављају овакве ризичне послове, морају да имају бене-
фициран радни стаж. Радници на ризичним пословима, 
додуше, никада то нису сами тражили и захтевали али 
Синдикат оцењује да имају право и тажиће од посло-
давца да ову њихову иницијативу уважи.

Оцењено је, такође, да запослене на високо ризичним 
пословима треба чешће обилазити јер тако може најбоље 
да се утврди шта све у њиховом послу представља опас-
ност, како би могле да се предузму адекватне мере за заш-
титу.

У разговору о заштити радника споменута су и трећа 
лица која, на неки начин, представљају проблем свих 
привредних друштава јер у највећем броју случајева нису 
квалификована за обављање одређених послова. Због то-
га често долази до повреда на раду, а руководиоци при-
вредних друштава не могу сносити одговорност за то. 
Синдикат је у више наврата и раније тражио да се одго-
ворности разграниче али то није учињено, па ће сада би-
ти одлучнији у овом захтеву.

 Став Синдиката је да треба инсистирати код посло-
давца  на појачаној бризи о здрављу запослених, посебно 
на ризичним радним местима, јер је то његова законска 
обавеза. 

М. Видојковић
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Четврта еко конференција  
у србијиеК
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На идеју организатора Привредне коморе Зелене Србије и Зелене Еко планете, у Београду ће 
се 20. и 21. марта одржати четврта ЕКО конференција. Еco Еxpo, организација основана 
почетком 2010. године, покренула je нову форму конференција у Београду која окупља све 
компаније, међународне институције, развојне државне структуре, професионалце из 
подручја заштите животне средине, као и везане секторе и делатности.

Овај догађај је као новитет у региону увео и Еkо конференцију – јединствену платформу која 
подстиче размену најнапреднијих тема из области енергетике и заштите животне средине.

Централна локација конференције биће Stadion Event Place и угостиће представнике 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Агенције за енергетску 
ефикасност, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Привредне коморе 
Србије али и стручњаке из Европске банке за развој, Светске банке и Немачке развојне банке.

Предавања, радионице и изложбе окупиће и на стотине професионалаца из подручја заштите 
животне средине, као и везаних сектора и делатности. На овој конференцији публика ће 
добити прилику да се упозна са више од 20 нових тема из различитих подручја енергетике и 
заштите животне средине: Вода, Ваздух и Земља. Представиће се и низ организација које се 
баве заштитом животне средине.

Такође, на конференцији ће бити одговорено на многа практична питања: како да Ваша 
компанија постане успешна, како подстаћи клијенте да користе Ваше услуге, како да се изграде 
механизми за бржи проток новца и његово инвестирање у зелену економију, како да 
финансирате пројекте за енергетску ефикасност у индустрији и комерцијалној изградњи, како 
до нове шансе за инвестиције у прерађивачке капацитете, како да дођете до националних и 
локалних еколошких фондова.

Конференција је намењена представницима државне управе, јавним комуналним 
предузећима, представницима приватних компанија и међународних финансијских 
организација у Србији, генералним директорима, менаџерима који се баве стратегијом, 
менаџерима продаје и маркетинга, регионалном представницима, пројект менаџерима, 
компанијама, међународним институцијама, развојним државним структурама, 
професионалцима из подручја заштите животне средине, као и везаним секторима и 
делатностима.

Број места је ограничен, а детаљи о програму и биографијама гостију доступни су од 20. 
јануара на адреси www.ecoexpo.rs

Ј.К.
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СОЦИЈАЛНИ 
ДИЈАЛОГ У ПРОЦЕСУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 
СРБИЈЕ

јаВна триБина у Пд "југоиСток" ниш

Синдикат “Независност” ПД Југоисток уз 
подршку Гранског синдиката индустрије, 
енергије и рударства “Независност” 
организовао је почетком фебруара у 
просторијама ПД "Југоисток" Ниш трибину 
под радним насловом “Социјални дијалог у 
процесу реструктурирања ЕПС-а" у циљу 
информисања и едукације  запослених и 
синдикалних активиста у привредном 
друштву и јавности уопште.

Отварајући трибину, главни повереник Синдиката 
“Независност” Владимир Радивојевић и председник  Гра-
нског синдиката индустрије, енергије и рударства “Неза-
висност”, Милорад Пановић, указали су  на изазове и со-
цијалне последице  процеса реструктурирања ЈП ЕПС, са 
којима ће се у наредном периоду суочити запослени у ПД 
"Југоисток", као и сви запослени у највећој државној ком-
панији ЈП ЕПС. Грански синдикат ИЕР “Независност” 
наставиће да врши притисак према ресорном министар-
ству енергетике и пословодству ЈП ЕПС да се у потпуно-
сти примењује Акциони план за решавање социјалних 
последица Енергетске заједнице. 

Бранислав Чанак, председник УГС  "Независност" на-
вео је да су теме јако битне за све запослене a не само син-
дикалисте, јер је реч о трансформацијама у ЕПС -у и о 
улози синдиката у креирању радног законодавства. Он је 
говорио о Закону о раду, Закону о стечају и Закону о при-
ватизацији. Говорио је, такође и о активностима и мера-
ма синдикалне борбе две репрезентативне синдикалне 
централе. Разлози због којих су УГС Независност и Савез 
самосталних синдиката  најпре напустили рад у радним 
групама и организовали велике синдикалне протесте ле-
же у тврдоглавој намери пре свега тадашњег министра 
привреде Саше Радуловића да без социјалног дијалога са 
репрезентативним синдикатима до краја 2013. године 
Народна Скупштина усвоји Закон о раду, као и остала 
два значајна закона-Закон о приватизацији и Закон о сте-
чају. Запослени у Србији могу бити задовољни због чиње-
нице да су прихваћени захтеви две репрезентативне син-
дикалне  централе, да се око израде Нацрта Закона о ра-
ду започне рад парктично од самог почетка, а да се оста-

ла два закона која су већ ушла у скупштинску расправу 
врате на разматрање на  Социјално-економском савету. 
Међутим, каже Чанак, предлог Закона о раду нико нор-
малан не би смео да предложи, а несхватљиво je да се по-
ново исти предлог појавио као нови.  Једино објашњење 
је да смо добили од Европске заједнице оквире какве за-
коне треба донети. Обмане су на сваком кораку, тврди 
Чанак. И криза је измишљена код нас. Каква је то криза 
где радници губе посао а послодавци добијају бонусе и 
летују на Малдивима. Нико се не бави запосленошћу 
радника. Драматично узак простор је настао, брод тоне, 
и свако мора да поднесе неку цену, наглашава Чанак. 
Једино решење је у јачању Синдиката и јавним наступима 
у меди-јима. Треба да будемо храбри, али радници у јав-
ним предузећима изгубили су ноту борбености јер су за-
довољни - нашли су ухлебљење, али ближи се крај и томе, 
истиче Чанак. 

О значају социјалног дијалога у процесу реформи Еле-
ктропривреде Србије учесницима трибине говорио је по-
тпредседник УГС Независност, проф. др Зоран Стоји-
љковић, док је директор Центра ОИП УГС Независност 
проф. др Зоран Ристић говорио о положају запослених 
након трансформације ЈП ЕПС у акционарско друштво, 
као и о бесплатним акцијама ЈП ЕПС,  које су у складу са 
законом добили запослени и грађани Србије. Запослени 
у ПД "Југоисток" треба да знају да  радници компанија 
НИС и Телеком Србија располажу својим акцијама и да 
им акције доносе дивиденду, односно значајан приход. 
Проблем запослених биће када се на тржишту откупе све 
акције. Посебно на Косову, као и са НИС-овим акцијама. 
Значајно је и питање процене имовине ЕПС-а, књиговод-
ствена вредност је око једанаест милијарди динара, а са-
дашња процена је много мања што ће бити кључан моме-
нат у даљем реструктурирању, наглашава проф. др 
Стоиљковић и додаје да Синдикат треба и мора да штити 
све запослене. 

Ниједно ПД нема социјални програм у Колективном 
Уговору. Питамо се зашто сви заједно не извршимо ути-
цај на пословодство ЕПС-a да се ЕПС трансформише у 
акционарско друштво, јер је то у интересу свих радника 
ЕПС-а, закључио је на крају проф. др Зоран Стојиљко-
вић.

 В. Радивојевић/М. Шиндић
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ед Ниш на услузи грађанимаед
 Н
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У Градској општини Пантелеј у  
Нишу отворена је шалтер са-
ла где ће грађани са територи-

је ове општине моћи убудуће да из-
мирују рачуне за утрошену електри-
чну енергију.

Желели смо да наше услуге прибл-
ижимо грађанима који убудуће неће 
морати да одлазе до шалтера у граду, 
већ ће своје обавезе моћи да измире 
практично у комшилуку. Овај потез 
је саставни део пословања ПД "Југои-
сток" који ће своју пословну полити-
ку убудуће базирати на бољој сара-
дњи са грађанима - нагласио је при-
ликом отварања шалтера директор 
ПД "Југоисток" проф. др Игор Нова-
ковић. 

Срђан Савић, председник ГО Пан-
телеј, истиче добру сарадњу са ниш-
ким Привредним друштвом "Југои-
сток" и каже да општина Пантелеј 
настоји да преко свог Услужног цен-
тра све услуге приближи грађанима. 
Пракса је показала да је овакав потез 
од велике користи, а отварање шал-

тера нишке Електродистрибуције је 
посебно важно. Пре официјелног от-
варања шалтера и објављивања ин-
формације о томе, десетак грађана је 
рачун за електричну енергију већ 
платило у Услужном центру општи-
не - каже председник Савић.

Шалтер сала ће за грађане бити от-
ворена сваког радног дана од 7:30h до 
14:30h. Иначе, Електродистрибуција 
Ниш има још три такве шалтер сале - 
у згради Управе у Зетској улици, у 
центру града у улици Светозара Ма-
рковића и Његошевој улици на тери-
торији општине Палилула.

 М. Видојковић

ПОВЕРЕЊЕ КУПАЦА ЈЕ НАЈБИТНИЈЕ
електродиСтриБуција ниш отВорила дВа инфо Пулта

С а циљем да купцима омогући да једноставније и 
брже дођу до информација или изнесу своје при-
медбе и сугестије, Електродистрибуција Ниш је у 

пословној згради у Зетској улици, отворила два инфо 
пулта, у отвореном делу шалтер сале.

“Стални циљ пословања ЕД Југоисток је повећање за-
довољства купаца и смањење броја рекламација. На овај 
начин смо један корак ближи нашим купцима – обја-
шњава  Директор за пословни систем огранка ЕД Ниш, 
Братислав Џомбић.

Два новоотворена пулта, поред постојећа три шалтера 
на којима су грађани и до сада могли да се јаве са рекла-
мацијом, имају за циљ да смање гужве и евентуалне при-

медбе грађана реше што пре. Ту грађани могу да се јаве са 
било којим проблемом који имају у вези са електричном 
енергијом. Запослени ЕД Ниш ће купце саслушати и по-
моћи да проблем реше на најбржи и најједноставнији на-
чин. ПД “Југоисток” има разумевање за грађане југа Ср-
бије, где је економска ситуација веома тешка, а циљ је да 
се са купцима успостави однос међусобног разумевања и 
поверења. Овај потез је само један корак до циља.

Поред отварања два нова инфо пулта ЕД Ниш је увела 
и додатне контроле обрачуна утрошка електричне енер-
гије. Огранак Ниш месечно очитава око 170.000 бројила. 
Треба имати на уму да бројила на својим бројча-
ницима приказују пет до шест цифара, а да већи-
на бројила има две тарифе. То значи да је сваког 
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месеца потребно прецизно очита-
ти око 1.500.000 цифара са бројча-
ника мерних уређаја, затим их пре-

цизно преписати у читачке спискове или 
преносне уређаје, а потом такође прецизно 
пренети у апликацију за обрачун утрошка 
електричне енергије. Јасно је да је у овом 
процесу могуће очекивати грешке. Сам 
квалитет очитавања стања мерних уређаја 
су контролисале за то формиране екипе 
читача-контролора, али и највиши руково-
диоци ЕД Ниш.

Они се на лицу места уверевају да ли има 
грешака и због чега су оне настале. Ситу-
ација на терену говори да је грешака мало, 
а и да оне настају случајно, не са намером.

Поред  додатних контрола бројила на те-
рену наше привредно друштво је увело и 
другу врсту контроле – контролу обрачу-
на, која је интензивирана и темељније се 
спроводи у односу на ранији период.

Број рекламација у месецу јануару не од-
ступа од уобичајених 1% карактеристич-
них за сваки други месец, али и поред тога 
ЕД Ниш је посебну пажњу поклонио испра-
вности обрачуна електричне енергије ут-
рошене у јануару 2014. године. У сам посао 
обрачуна електричне енергије је укључен 
велики број људи, ради се у више фаза, у 
врло кратким роковима, тако да у многоме 
зависи од људског фактора. Због тога је и 
уведен систем вишестепене контроле обра-
чуна, као и додатна провера нелогичних 
обрачуна – додаје Џомбић.

Овим активностима ми желимо да уми-
римо наше купце, како би и у наставку ре-
довно плаћали рачуне и остваривали по-
пуст од пет одсто. Чињеница је да велика 
већина нишлија редовно измирује дуг за 
утрошак електричне енергије. 

Због редовних платиша у Нишу ми смо 
дужни да предузмемо све кораке како не 
би изгубили њихово поверење – наглашава 
Братислав Џомбић, директор за пословни 
систем ЕД Ниш.

М.Видојковић



28

Ни један неутрошени киловат  
не сме бити обрачунат

Појачана контрола мерних меСта

У циљу појачане 
контроле ПД 
"Југоисток" ангажује 
све људе који 
проверавају мерна 
места. На терену су и 
директори.

Б рој рекламација није уопште већи у односу на ра-
нији период, без обзира на неколико децембар-
ских рачуна, који су изазвали пометњу у јавности 

- каже  директор за пословни систем у Електродистрибу-
цији  Ниш Братислав Џомбић.

Рекламације се углавном тичу очитаног стања, а очита-
вање бројила није нимало лак посао. У огранку Ниш ме-
сечно се очита 170 хиљада бројила, што практично значи 
да преко милион цифара са бројчаника мерних уређаја 
треба очитати, прецизно унети у списак за очитавање и 
на крају без грешке уписати и унети у систем за обрачун. 
То само говори у којој мери овај процес зависи од људ-
ског фактора.

Велики обим посла и кратки рокови - предуслов су за 
ризик да се погреши, наглашава директор Џомбић, који 
је заједно са својом екипом обишао насеље Дуваниште и 
сам учествовао у акцији котроле очитавања. Екипе за 
контролу очитавања обилазе места која су означена као 
спорна, или где су стања нелогична. Без обзира на то, 
приликом овог обиласка није пронађена грешка у очита-
вању ни на једном мерном месту.

ПД "Југоисток" је, осим појачане контроле очитавања 
бројила, интензивирало и контролу обрачуна.

Такође, два, новоотворена инфо пулта у згради у 
Зетској улици, служиће да брзо и једноставно пруже ин-
формације грађанима који имају неку примедбу или пи-
тање. ПД "Југоисток" жели на овај начин да побољша ко-
муникацију са грађанима, изгради бољи однос и стекне 
веће поверење, јер наплата дуговања и целокупно посло-
вање зависи великим делом од тога.

ПД "Југоисток" већ има огромно поверење грађана јер 
велика већина њих редовно измирује рачуне. Њихово 
поверење треба одржати јер може да се догоди да, због 
сумње у исправност рачуна, одложе плаћање што је ште-
та и за "Југоисток", али и за грађане који у том случају гу-
бе пет посто попуста због редовног измиривања дуго-
вања - наглашава Братислав Џомбић.

М. Видојковић
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ДРУГИ ДОМ СЕ  
НЕ ЗАБОРАВЉА

традиција окуПљања Пензионера нишке електродиСтриБуције Се наСтаВља

Х ол нишке 
Електродистрибуције и ове 
године је одзвањао од веселог 

жагора наших некадашњих колега. 
Традиција јануарског окупљања 
пензионера  је весело настављена. 
Велику породицу која је деценијама 
градила вредно здање и оставила 
садашњим запосленима у легат 
поздравили су директор за технички 
систем нишке Електродистрибуције 
Драгослав Павловић и Драган 
Петровић, председник Синдиката 
огранка „Ниш“. Њихове поздравне 
речи упућене неимарима енергетике 
биле су сагласне у једном, да ту 
заоставштину треба чувати и не 
дозволити да падне у заборав и за 
будућа поколења.

Великој породици која се окупила 
са носталгијом, али са радошћу у 
срцима, обратио се традиционално и 
Велибор Ристић који је годинама био 
на челу фирме. То је била прилика да 
се покаже да су сви некадашњи 
директори, службеници и 
електромонтери једнаки и да су током 
радног века били управо људи једнако 
заслужни за развој фирме. Нису их 
делили положаји већ спајали у оквиру 
великог тима са различитим задацима 
до заједничког успеха да град Ниш 
нормално живи у скалду са својим 
потребама.

 О.П.М.
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Н аша пољопривреда већ годинама у свим развој-
ним плановима слови као „компаративна пред-
ност“ помоћу које може значајно да се повећа из-

воз, отворе нова радна места, подстакне целокупна еко-
номија… Ретко када се оствари нешто конкретније од 
оваквих визија, од чега ће и пољопривредници имати ко-
кретне користи а тиме и цела привредна грана. 

Захваљујући финансијској подршци Светске банке и 
удруживању пољопривредних произвођача из неколико 
села из околине Лесковца, као и помоћи Електродистри-
буције Лесковац и локалне самоуправе, остварује се про-
јекат за који се с правом може рећи да ће имати позити-
ван утицај на развој пољопривреде југа Србије. Пројекат  
са пуним називом „Изградња електричне мреже за напа-
јање пумпи за наводњавање парцела“ спроводи се већ де-
сетак месеци у пет села на територији општина Лесковац 
и Лебане. Средином фебруара, уз присуство локалних 
медија, мештана и представника свих учесника у пројек-
ту, у селу Доњем Крајинцу, означен је завршетак већег де-
ла овог посла и представљена целина пројекта, за који се 
очекује да буде у потпуности довршен пре краја фебруара 
ове године. Пројекат се реализује између Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекције 
за воде, водокорисничких удружења које су формирали 
сами пољопривредници, Електродистрибуције Лесковац, 
која је учествовала са бесплатном израдом пројеката еле-
ктромреже и надзором над извођењем радова. Локална 
самоуправа је преко својих органа учествовала у појед-
ностављењу процедура, убрзању добијања дозвола и обе-
збеђењу логистике за извођење целог пројекта.

Шта ће се добити када струја дође до пластеника? Према 
свим проценама, годишња уштеда за свако пољопривре-
дно газдинство у износу од три до пет хиљада евра, у не-
ким случајевима чак и до седам хиљада евра. Рачуница је 
једноставна, а настаје у разлици између трошкова за на-
водњавање на досадашњи начин, коришћењем пумпи на 
гориво и 10 до 15 пута мањим трошковима за исте потре-
бе, што омогућује електрификација поља и коришћење 
електромотора као погонског покретача пумпи за наво-
дњавање. Овим пројектом је до сада обухваћено 250 газ-
динстава, односно преко 250 хектара плодних ораница. У 
пројекат су, за сада, укључена три водокорисничка удру-
жења која су формирали сами пољопривредни произво-
ђачи: „Еко храна“ (обухвата насеља Горње Крајинце, Зло-
ћудово и Номаницу), „Јужна Морава“ (Доње Крајинце) и 
„Јабланица“ (Свирце). Буџет пројекта је нешто преко 57 
милиона динара, при чему се средствима Светске банке 
финансира 90% свих трошкова, док водокорисничка уд-
ружења учествују са 10% укупних средстава. 

Радове изводи конзорцијум два предузећа: „Инком“ из 
Бајине Баште и „Београделектро“, почев од краја октобра 
прошле године. Уколико се радови наставе овим темпом, 
цео пројекат може бити завршен и пре уговореног рока, 
односно краја фебруара ове године. 

Н.С.

„Електродистрибуција Лесковац“ је 
значајно допринела овом пројекту, на 
тај начин што је, практично у 
рекордном року, израдила идејне 
пројекте за 10 стубних 
трансформаторских станица 10/0,4 kV, 
заједно са прикључним водовима за 
њихово напајање. ЕД Лесковац је 
такође обезбедио одобрење за 
извођење грађевинских и електро 
радова и одредио надзорне органе за 
њихово праћење. На наведеној 
површини која ће бити обухваћена 
електрификацијом, подићи ће се 
укупно 486 стубова.
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остати колега и пријатељ и 
након радног века

актиВноСти удружења Пензионера ед леСкоВац

У дружење пензионера ЕД Лесковац тренутно броји 
187 чланова. Сваке године се редовно одржава 
скупштина удружења као и нека екскурзија. Ипак, 

највећа брига води се, у границама расположивих могућ-
ности, о оним члановима удружења којима је потребна 
помоћ. Иако су, генерално посматрано, пензионисани 
радници ЕПС-а у солидном положају, у односу на пензи-
онере из многих других делатности, и у нашим редовима 
има оних који, због слабије плаћеног посла који су оба-
вљали, сада имају врло скромне пензије, каже Стојано-
вић. На статус пензионера, поред саме висине примања 
која имају, умногоме утичу и друге околности: здравстве-
но стање, набавка лекова, трошкови лечења, укупна по-
родична ситуација. Због тога, Удружење пензионера на-
стоји, да имајући у виду све ове моменте, макар симбо-
лично помогне својим најугроженијим члановима. По 
правилу се, поред већ набројаних критеријума, води 
најпре рачуна о најстаријим пензионерима. 

Тако је, недавно деветнаесторо пензионера добило по-
моћ од 5.000 динара. Поред тога, још десеторо пензионе-
ра је, као знак пажње својих колега, добило хуманитарни 
пакет са намирницама. У свим овим активностима, како 
истиче Милкица Стојановић, Удружење је од самог свог 

оснивања, као и данас, имало и има подршку Синдиката 
радника „Електродистрибуције Лесковац“ којем због то-
га дугује велику захвалност.  У ситуацији када их више не 
држи на окупу свакодневно место рада, њихова фирма, 
за пензионере је веома битно да могу међусобно лако да 
ступе у контакт. Због тога се води уредна и комплетна 
евиденција о најважнијим подацима, бројевима телефо-
на и адресама свих пензионера, каже Стојановић. Како 
чланови удружења живе у местима широм целог конзум-
ног подручја ЕД Лесковац – осам општина југоисточне 
Србије, ради бољег контакта и спровођења активности, 
за свако удаљеније подручје ван Лесковца, као центра, 
одабрани су повереници Удружења. 

Као посебно важну активност, Стојановић истиче чи-
њеницу да је јуна 2012. године основано Удружење пен-
зионера малих акционара ЕПС-а. У Удружењу пензионе-
ра ЕД Лесковац, о активностима везаним за ову материју, 
чланови се редовно и на време обавештавају а од велике 
ће важности бити да се формира удружење пензионера 
малих акционара ЕПС-а и на нивоу „Југоистока“, истиче 
Милкица Стојановић.

Н. Станковић

Удружење пензионисаних радника 
„Електродистрибуције Лесковац“ ове 
године ће обележити своју прву деценију 
постојања и рада. Иако се, сада када 
овакво удружење постоји, чини да има 
много дужу традицију, ствари не стоје 
тако. Како истиче Милкица Стојановић, 
председница овог удружења, ЕД Лесковац је 
међу првима у дистрибутивном сектору 
ЕПС-а добио своје удружење пензионера. 
При томе, како она наглашава, умногоме 
смо се угледали на пример колега 
пензионера „Електровојводине“ који су 
раније основали своје удружење. Удружење 
је, одмах по оснивању, регистровано у 
складу са важећим прописима Милкица Стојановић и председник Сундиката радника 

ЕД Лесковац, Игор Станковић, у посети код пензионерке 
Олгице Стојановић
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ЖУЧ ГОРЧИ  
ОД ЖУЧИ 
СТВАРНОСТИ
На средокраћи између Куршумлије и Луковске Бање траје живот 
преосталих мештана села Жуч, некада великог села, у вечној муци да се 
преживи.

У насељу Селова гради се брана за акумулацију 
воде, одакле треба да се снабдевају сви градови 
у Топлици, па и Ниш. Вештачко језеро, међутим, 
никако да се напуни, ево већ више од две деце-
није. Дођу повремено радници, раде месец-два и 
оду, казују мештани. Било је ту свега и направље-
на је трафо станица за рад бране, али ње нема па 
нема. Сваке године из „врха“ обећавају,  е сад 
коначно смо пред довршавањем овог великог 
система. Обећање никако да се оствари. 

Пут наједном постаје прашњава џада. Читавих 
десет километара чека да се заврше радови на 
водосистему „Селова“ па да се његова траса 
измести изнад нивоа језера.

На малој оази крај реке фабрика за обраду дрвета 
„Топлицадрво“ мештанина Градимира 
Симионовића. Он живи у Београду, а овде упо-
шљава неколико млађих људи. А онда се најед-
ном котлина шири. Ту, на дванаестом километру 
од Куршумлије, рашириле се куће села Жуч. Људи 
је мало, младих поготово.  Само село Жуч има око 
50 кућа у којима људи стално живе. Још око 
стотину је или напуштено, или њихови власници 
долазе само преко лета. А у околним селима 
Игриште, Неваде, Селова, Влахиња и Сагоњево 
једва да може да се наброји стотинак душа 
способних да нешто ураде. 

Овде у школи су свега четири ђака, три дечака и 
само једна девојчица. Једна учитељица за два 
разреда. Троје их је у четвртом, а једно у трећем. 
Следеће школске године само једно, а можда 
ниједно. Туга жива. Ипак осмех не силази са ово 
троје здраве деце које је мајка природа одгојила 
не дозволивши да било шта од наше савремене 
цивилизације загади њихов неискварени ум. 
Празна је зграда некадашње осмогодишње 
школе, што оштећена земљотресом, што немаром. 

Наши из Погона „Куршумлије“ поклонили им 
прошлог лета стари компјутер. Ко веле да се не 
баци, нек се деца радују. И то им је украдено. 
Нека, поново ће наши њима обезбедити компју-
тер. До тада добра је и стара црна табла и глобус 
на катедри за улазак у свет знања, док их пламен 
у кубету у углу учионице греје у хладне зимске 
дане.

Раденко Владисављевић вели да је село добило 
име по неком човеку коме је на путу, после 
напорног рада у планини, пукао жуч и ту је 
скончао пре но што је стигао до лекара. „Сад нама 
жуч пуца од тишине“, казује. Овде дневно прола-
зе само два аутобуса, а једва има сигнала  за ТВ. 
Али ко зна зашто је то добро. А воле људи да овде 
бораве преко лета у лепо уређеним кућама и  
рајским двориштима. Нигде лепшег места за 
одмор у миру уз цвркут птица на зеленим кро-
шњама. Веле стари људи да нигде лепшег села 
није било. А ту је близу и Луковска бања.

 Кажу да лекари из Куршумлије долазе три пута 
недељно, а осталим данима медицинска сестра 
решава здравствене проблеме сељака.  Углавном 
су то хроничне болести од којих пате стари људи.

А  оно мало младих што их је остало у Жучу 
покушава да докаже да се и овде може да живи, 
ако се човек окрене пословима који дају корист. 
Не вреди само кукати, него се да прионути на рад 
као што су то некад њихови преци чинили. 
Подигли су неки малињаке, купињаке, а гаје и 
аронију (сибирска боровница). Томе су се потпуно 
посветили и не жале се.  Пошли су њиховим путем 
мештани и других оближњих села. Они су нада да 
се у оваква села попут Жуча живот поново враћа.

О.П.М.



33

РЕПОРТАЖА



34

Европска комисија је крајем јанура изгласала најновији 
пакет мера у области енергетске и климатске политике 
са јасним циљем смањења емисије штетних гасова за 
40% до 2030.

У званичном саопштењу је истакнуто да ће све чланице 
морати да снизе ниво штетних гасова за 40 одсто  у 

односу на ниво из 1990, и то до 2030. године. Земље 
чланице су такође дужне да 27% коришћене енергије 
обезбеде из обновљивих извора. Такође је у плану и 
побољшање енергетске ефикасности за 25% до 2020. 
године.

Председник Европске комисије Жозе Мануел Барозо 
навео је да су ове мере део акције против штетног 
утицаја климатских промена, која је основа за 
будућност планете. Ова енергетска политика, рекао је, 
биће кључ конкурентности ЕУ у будућности.  Барозо је 
навео да је у интересу ЕУ да створи економије са новим 
радним местима које ће све мање зависити од увозне 
енергије, и да побољша ефикасност и повећа домаћу 
производњу чисте енергије. Он је истакао да су ови 
циљеви веома важни и  да се међусобно употпуњују.

Неке од чланица изнеле су свој предлог да смањење 
емисије буде 35%, а било је и лобирања против обавезе 
коришћења четвртине енергије из обновљивих извора. 
Бароза су такође оптужили да ће усвојена  енергетска 
политика имати контраефекат и довести до смањења 
конкурентности Европске уније.

НАЈбОљЕ ПЛАСИРАНЕ ДРжАВЕ у ОбЛАСТИ ОДРжИВОг РАЗВОЈА
На основу извештаја швајцарске инвестиционе групе RobecoSAM рангирано је 59 земаља света у 
складу са еколошким и друштвеним питањима као што су ниво емисије штетних гасова, друштвена 
кохезија и људска права.

На врху листе налази  се Шведска са оценом 8/10, што и не треба изненадити, с обзиром да су 
скандинавске државе познате по својим напорима у овој области. Шведска има највише оцене у 
оквиру свих критеријума, и одлично је пласирана и када су у питању еколошки фактори и 
коришћење обновљивих извора енергије.

На другом месту налази се Аустралија са оценом 7.87/10, трећа је Швајцарска 7.83, па следе 
Данска, Норвешка, Велика Британија, Канада, Финска, САД, и Холандија. На дну листе су Нигерија 
и Египат са катастрофалним оценама из области друштвених питања. Србија се није нашла на 
листи, али наши суседи који припадају ЕУ јесу. Тако је Хрватска на 26. месту са оценом 5.71, 
Мађарска на 33. са оценом 5.33, и Румунија на 35. са укупном оценом 5.25.

Eу: СМАњИТИ ЕМИСИЈу шТЕТНИх гАСОВА ЗА 40% ДО 2030

приредила: Тамара Величковић
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Енергија ветра
Једна турбина може да произведе довољно струје за 
напајање до 300 домова .

Највећа турбина на свету , која се налази на Хавајима , 
висока је 20 спратова и  њене елисе имају дужину 
фудбалског терена.

Просечна брзина ветра потребна да конвертује 
енергију ветра у електричну енергију  је 14 миља на сат.

200  година пре н. е., људи у Кини и на Блиском истоку 
користили су ветрењаче за пумпање воде и млевење 
житарица.

Прва модерна турбина изграђена је у Вермонту у раним 
1940-им. 

Ветроелектране тренутно производе довољно струје 
да задовоље потребе више од 600.000 породица у 
Сједињеним Америчким Државама.

Енергија воде -хидроенергија 
Вода је најчешће коришћен обновљиви енергетски 
ресурс , обезбеђује довољно енергије да задовољи 
потребе 28.3 милиона људи. 

Хидроенергетски се тренутно обезбеђује око 10 одсто 
електричне енергије у Сједињеним Америчким 
Државама.

Снага воде је коришћена за млевење жита пре више од 
2.000 година. 

Прва хидроцентрала у САД отворена је на реци Фокс у 
близини Аплетона,  у Висконсину, 30. септембра 1882.

Eнергија сунца- соларна енергија 
У 1838 , Едмунд Бекерел је био први човек који је изнео 
теорију о могућности претварања сунчеве светлости у 
енергију . Његове идеје тада су одбачене као 
безвредне.

Довољно сунчеве светлости падне на земљу за само 
један сат да задовољи светске потребе за енергијом за 
целу годину

Алберт Ајнштајн добио је Нобелову награду за физику 
1921. за своје пионирске експерименте у вези соларне 
енергије и фото напонских ћелија.

Светски рекорд постављен је 1990. када је соларни 
авион летео преко САД у 21 фаза , уопште не користећи 
гориво.

Силикон из само једне тоне песка, који се користи за 
фотонапонске ћелије, може да произведе исту 
количину електричне енергије као спаљивање 500.000 
тона угља. 

1830, британски астроном Џон Хершел користио је 
соларну колектор кутију да кува храну у току своје 
експедиције у Африци.

Енергија  земље- геотермална
Вулкани и гејзири су примери геотермалне енергије. 
Геотермална енергија из језгра Земље ближе је  
површини у неким областима и ту се вруће паре или 
подземна вода могу искористити и избацити на 
површину за производњу електричне енергије.

Римљани не само да су осмислили модеран систем за 
одводњавање и  мрежу путева, они су такође били 
међу првима који су користили геотермалну енергију за 
загревање кућа.

1864, хотел у Орегону загревао је просторије користећи 
геотермалну енергију из подземних топлих извора. 

Прва геотермална електрана отворена је у 
Калифорнији 1921. 

Професор на Универзитету државе Охајо изумео је први 
систем геотермалног грејања 1948.

Енергија биомасе- биогорива
Био - гориво  се све чешће користи као гориво за 
возила , оно чини око два посто од укупне потрошње 
горива али проценат брзо расте .

Отпадна уља, као што су уље коришћено од стране 
ресторана за пржење, може се претворити у биодизел.

При производњи био- дизела настаје нуспроизвод 
познат као глицерин: Глицерин има више од 1.500 
различитих примена, од  производње лекова и 
козметике до  људске исхране.

У Северној Америци , етанол се користи као моторно 
гориво још од 1900-их, док је у току Другог светског 
рата неколико држава већ користило етанол помешан 
са гасом.

Скоро половина обновљиве енергије произведене у 
Сједињеним Државама потиче из извора биомасе, као 
дрвета и производа од папира. 

У Ајови и Висконсину, енергија биомасе из депонија и 
млечних фарми се користи за прављење струје.

ОбНОВљИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРгИЈЕ:  ЗАНИМљИВЕ чИњЕНИЦЕ
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