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Промена на челу ПД „Југоисток“ 

ЕПС није дежурни кривац – 
пропуста није било

На предлог Александра Обрадовића, в.д. директора 
„Електропривреде Србије“, Надзорни одбор Јавног преду-
зећа „Електропривреда Србије“, на седници одржаној 19. 
марта 2014. године разрешио је дужности проф. др Игора 
Новаковића и на место директора Привредног друштва 
„Југоисток“ именовао је дипломираног правника Дарка 
Булатовића. 

Новаковић је разрешен, како се наводи у саопштењу 
ЕПС-а, због уочених пропуста у руковођењу ПД „Југоис-
ток“ и због противљења корпоративизацији „Електро-
привреде Србије“, односно увођењу јединственог управља-
ња на нивоу система којим би одговорност коначно доби-
ла име и презиме и којим би се годишње уштедело 36 ми-
лиона евра. 

Надзорни одбор ЈП ЕПС није одлучивао о изменама ос-
нивачких аката зависних привредних друштава и због 
кратког временског рока за разматрање пристиглих су-
гестија из Министарства енергетике, развоја и зашти-
те животне средине договорено је да ови акти буду тачка 
дневног реда Надзорног одбора у року од две недеље. 

„Електропривреда Србије“ доставиће Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине, одно-
сно Радној групи за сигурност снабдевања, извештај ко-
јим ће показати да је ЕПС ефикасно и у складу са проце-
дурама решио кризну ситуацију у западној Србији и да 
оптужбе Министарства енергетике не стоје. Није та-
чно да је ЕПС изазвао хаварију и допринео да купци нема-
ју електричну енергију, напротив учињено је све како би 
купци у што краћем року имали стабилно снабдевање.

Ванредне временске неприлике у западном делу Србије, 
снег и обилне кише захватили су 16. априла у вечерњим 
сатима подручје привредног друштва „Електросрбија“, 
које је део система „Електропривреде Србије“. Већ 17. ап-
рила ујутру оформљен је Кризни штаб „Електросрбије“ и 
уведено је стање приправности, посебно у деловима са по-
већаним бројем прекида због наглог захлађења. Догодили 

су се кварови на ниском напону, у трафостаницама и на 
далеководима. „Електропривреда Србије“ наглашава да је 
на терену даноноћно по снегу и киши радило више од 150 
екипа (70 из ужичког краја, 50 из чачанског и 30 приправ-
них екипа из огранака приведног друштва „Елекстроср-
бија“ које није задесила хаварија) и да је отклањање ква-
рова координисано са пословодством ЈП ЕПС-а. Свим еки-
пама руководио је директор „Електросрбије“, који је одлу-
ке доносио у координацији са в. д. директора ЈП ЕПС и ди-
ректором Дирекције за дистрибуцију електричне енер-
гије, јер је тако прописано и садашњим Статутом ЈП 
ЕПС и оснивачким актима привредних друштава.

Министарство енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине укључило се у ванредну ситуацију тек 19. 
априла, када је већ у 19 часова ситуација ком-
плетно санирана и када су сви потрошачи имали 

Oдржана седница надзорног одбора ЈП еПс

Министарству енергетике биће достављен детаљан  
извештаЈ о ПостуПању еПс-а у ванредноЈ ситуaциЈи у заПадноЈ србиЈи

Дарко Булатовић, нови први човек „Југоистока-Ниш“
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редовно снабдевање. Укључивање Министарства 
енергетике трећег дана хаварије није допринело 
бржем отклањању кварова, јер је ЕПС сопстве-

ним снагама и у сарадњи са Сектором за ванредне ситу-
ације МУП Србије санирао хаварију. 

Примедба да је извештај доставило привредно друштво 
„Електросрбија“, а не ЕПС је нелогична, јер би Министар-
ство енергетике морало да зна да је „Електросрбија“ део 
ЕПС-а. Није тачна ни опаска Радне групе и Министар-
ства енергетике да пословодсто ЕПС-а није било укључе-
но у решавање кризне ситуације, јер су три члана посло-
водства ЕПС-а све време учестововала у раду Радне групе 
за сигурно снабвдевање енергијом и енергентима при Ми-
нистарству енергетике. 

Није тачна ни опаска Министарства енергетике да за-
послени нису урадили ремонте. План одржавања за 2013. 
годину у „Елекросрбији“, која је део система „Електропри-
вреде Србије“ према Годишњем програму пословања, реа-
лизован је са 100 одсто до краја јануара 2014. године, знат-
но пре догађаја од 16. до 20. априла. У претходном периоду 
су урађене и попуне резерви материјала и опреме за евен-
туалне хаварије. План није реализован са 100 одсто до 
краја децембра 2013. године, већ до краја јануара 2014. го-
дине зато што је Годишњи програм пословања за 2013. го-
дину Владе Србије усвојила у фебруару 2013. године, те ре-
ализација плана и набавка материјала није могла бити 
покренута на време. 

Прекиде у напајању електричном енергијом проузроко-
вао је обилан, влажан снег висине до 60 центиметара и 
потпуно је нетачно да је ЕПС изазвао хаварију како је 
Министарство енергетике информисало јавност. Глав-
ни узрок прекида био је снег који се хватао за проводнике 
и опрему и због велике тежине изазивао прекиде провод-
ника и ломљење стубова. Снег је ломио и огромна стабла 
која су падајући на електроенергетску мрежу изазивала 
прекиде. Такође, водене бујице су активирале клизишта 
која су са собом повукле део терена што је довело до пада 
стубова електроенергетске мреже, као и пад огромних 
стабала на мрежу.

Током ванредних временских услова, што због снега, 
што због бујица и клизишта, број купаца који је остајао 
без електричне енергије се из минута у минут мењао, па 
у једном тренутку 17. априла струју није имало око 23.000 
купаца на подручју „Електросрбије“, од укупно 903.000 ку-
паца, колико их има на подручју „Елекстросрбије“. Дано-
ноћним радом запослених по киши и снегу 19. априла увече 
решени су сви кварови.

Није тачно ни да није било координације између при-
вредних друштава и пословодства ЕПС-а. Координација 
и комуникација између пословодства ЈП ЕПС-а и „Елек-
тросрбије“ била је свакодневна и све акције су координи-
ране. Дистрибутивни диспечерски центар „Електроср-
бије“ достављао је пословодству ЈП ЕПС прописане днев-
не, недељне и месечне извештаје о погонским догађајима, 
а у ванредним околностима извештаји су достављани и 
чешће у току дана по наступању промена. Редовни са-
станци Дирекције за дистрибуцију ЈП ЕПС и свих ПД одр-
жавају се месечно и на њима се расправља актуелна про-
блематика.

Не стоји ни примедба да није било редовних активно-
сти, као што је уклањање дрвећа и грања у близини дале-
ковода. Растиње испод водова се  редовно сече, тако да 
увек буде обезбеђен сигурносни размак, што је сечом рас-
тиња током 2013. године и обезбеђено. У Плану одржава-
ња за 2013. годину у „Електросрбији“ посебна пажња је 
посвећена сечи грања и просецању коридора надземних во-
дова 10(20) kV и 0,4 kV. План је успешно реализован, јер је 
сеча растиња обављена на 2.386 километара коридора 
водова 10(20) kV или 0,3 одсто више од плана и на 3.203 
километара коридора водова 0,4 kV или скоро 99 одсто од 
плана. Сеча растиња и просецање коридора надземних 
водова обавља се се у складу са чланом 139. Закона о енер-
гетици и чланом 28. Правилника о техничким нормати-
вима за погон и одржавање електроенергетских постро-
јења и водова у прописаним роковима.  

Није тачна ни констатација да, иако је Годишњи план 
пословања ЕПС усвојен 7. марта, јавне набавке ни до да-
нас нису покренуте, а да последице таквог понашања 
сносе потрошачи, јер је ПД "Електросрбија" одмах по са-
гласности Владе Србије и уз сагласност  Дирекције за уп-
рављање и контролу набавки ЈП ЕПС-а, донело Одлуку о 
усвајању плана набавки. План набавки у електронском 
облику је достављен Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији у законски предвиђеном року и 
то 21. марта, а „Електросрбија“ је одмах покренула пос-
тупке јавних набавки за стратешки материјал за одрж-
авање мреже ниског напона и водова 10(20) kV и то већ од 
25. марта. Покренути поступци могу се видети на Пор-
талу Управе за јавне набавке и на сајту „Електросрбије“.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС 
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Нови изглед рачуна у априлу 

Током априла купци електричне енергије добиили су 
рачун за мартовску потрошњу са новим изгледом. При-
вредно друштво „ЕПС Снабдевање“ израдило је рачун са 
новим изгледом у сарадњи са Министарством енергети-
ке, развоја и заштите животне средине и Агенцијом за 
енергетику. 

Нови изглед рачуна купцима омогућава да на првој 
страни одмах добију информацију o износу свог задужења 
за електричну енергију и РТВ претплату, као и да прове-
ре да ли имају дуг или преплату. Једна од новина је гра-
фички приказ месечне потрошње у последњих годину да-
на, уз поређење са потрошњом у истом месецу претхо-
дне године и са просечном потрошњом домаћинства у 
Србији у том месецу прошле године. 

На првој страни су и обавештења о износу попуста од 
пет одсто које ће купац остварити у наредном рачуну 
ако измири рачун до 25. у месецу, о висини тренутно ва-
жеће каматне стопе уколико се евентуални дуг не изми-
ри, као и адреса где купац може да уложи приговор на об-
рачун и број телефона за информације.  

На полеђини рачуна приказан је детаљнији обрачун, 
где купци могу да виде колико су у киловат-сатима пот-
рошили у вишој и нижој тарифи, колико то кошта, као 
и колики је процентуални однос тарифа. У табелама су 

приказани фиксни трошкови, као и  промењиви трошко-
ви потрошње обрачунати по зонама и тарифама. Нови-
на је информација о оствареној просечној цени електри-
чне енергије у динарима по kWh. 

У наставку су износи попуста од пет одсто за редовно 
плаћање претходног рачуна, накнаде за повлашћене про-
извођаче из обновљивих извора енергије, умањења за 
енергетски заштићене купце и ПДВ. Посебан део рачуна 
је обрачун за РТВ претплату који је предвиђен Законом о 
радиодифузији.

На јасан и прецизан начин приказане су и све финан-
сијске промене, односно задужења и уплате, како за елек-
тричну енергију, тако и за РТВ претплату.

Рачун је израђен у складу са Законом о енергетици, За-
коном о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу 
на додату вредност, Законом о затезној камати, Зако-
ном о заштити потрошача, Уредбом о условима испору-
ке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о начи-
ну обрачуна и расподеле прикупљених средстава по осно-
ву накнаде за подстицај повлашћених произвођача елек-
тричне енергије за јавно снабдевање, Методологијом за 
одређивање цене приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије и у складу са Одлуком о цени елек-
тричне енергије за јавно снабдевање.

ПрегледниЈи обрачун електричне енергиЈе утрошене у Марту 

Рачуни са новим дизајном стигли на адресе купаца
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Са именовањем новог директора ПД "Југоисток" 
Дарка Булатовића дошло је и до промена у 
менаџменту "Југоистока", те вам у овом броју 
представљамо новоизабране колеге.

ЕД
 Ју

го
иС

то
к

Предраг Савић,  
заменик директора ПД "Југоисток" Ниш

Рођен 21. јула 1963. године у Лесковцу. На Грађевинском факултету Универзитета у Нишу, 
1990. године стекао је звање- дипломираног грађевинског инжењера. 2001. године започео је 
своју каријеру у ЈП ,,Електродистрибуција Лесковац'' на позицији инжењера техничке 
припреме. 2006. године долази у ЕД ,,Југоисток'' Ниш као водећи стручни сарадник  за 
инвестиције у Дирекцији за планирање и инвестиције ПД "Југоисток".  Поседује лиценце 
одговорног извођача радова грађевинских објеката (410, 411) и лиценце одговорног 
пројектанта грађевинских објеката и конструкција (311, 317). Члан  је радне групе ЕПС-а за 
израду техничке препоруке за пројектовање, производњу, темељење и коришћење стубова за 
дистрибутивне надземне водове ниског и средњег напона и препоруке за темељење стубова 
за дистрибутивне надземне водове. Објавио стручне радове као аутор на Универзитету у 
Нишу, и као коаутор на међународној научној конференцији у Софији 2013 год. Од 
12.07.2012. године члан је Градског већа града Ниша.

Братислав Петровић,  
директор Дирекције за планирање и инвестиције

Рођен 06.08.1957. године у Кичеву, у Македонији.  1985. године стекао је звање 
дипломираног инжењера електротехнике на смеру eнергетика, Електротехничког факултета 
у Скопљу. 1992. године положио је стручни испит а затим стекао и личне лиценце 
одговорног пројектанта (бр. 351 А166 04, бр. 350 9542 04) и лиценце одговорног извођача 
радова (бр. 450 6951 04, бр. 451 7238 04). Од 1986. године запослен је у Електродистрибуцији 
Ниш као Руководилац одржавања ЕЕО, а потом и као технички директор и  директор. 2007. 
године изабран је за директора огранка ЕД Ниш у Привреном друштву "Југоисток". Након 
тога уследиле су позиције директора Дирекције за управљање и шефа Службе за планирање 
и инвестиције у ПД "Југоисток" Ниш.

Драгослав Павловић,  
шеф Кабинета директора ПД "Југоисток" Ниш

Рођен у Нишу, 1978. године. Дипломирао на Електронском факултету у Нишу 27.02.2004. 
године и стекао звање дипломираног инжињера електротехнике на смеру за Индустријску 
енергетику. У жељи да се професионално усаврши 2006. године завршио је Курс за аудитора 
у поступку сертификације предузећа "CIM group" из Ниша, а убрзо затим и Курс за менаџере 
у организацији ФОН-а из Београда (2007.) и Курс за односе са јавношћу у организацији Art 
of business ltd. из Београда (2009.) Свој радни однос у ЕД Југоисток Ниш засновао 06.12.2004. 
године. 01.04.2007. именован је за Директора погона Алексинац . Од  августа 2008. године 
распоређен је као руководилац Сектора за трговину електричном енергијом. Јуна, 2010. 
године, изабран је за директора погона Југ ЕД Ниш. Након тога, до именовања за шефа 
кабинета, радио је као технички директор Оранка ЕД Ниш.
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Драган Тошић,  
директор Дирекције за економско-финансијске послове

Рођен у селу Доњи Матејевац код Ниша, 24.06.1961. године. Школовао се на Економском 
факултету у Нишу као редован студент на смеру привредни развој. Засновао је радни 
однос у тадашњем ООУР-у "Електродистрибуција" Ниш, са средњом економском школом, 
на радном месту економски техничар-приправник, 1986. године. Годину дана касније 
добија место млађег књиговође, а 1989. књиговође механографа. 24.05.1989. године као 
ванредни студент Економског факултета, дипломирао је на смеру привредни развој и 1990. 
распоређује се на радно место са ВСС - место млађег економског аналитичара у стручним 
службама предузећа. У стручним службама ЈП од 1993. године обавља послове референта 
књиговодства службе за књиговодствене и финансијске послове, а од 1996. године обавља 
послове шефа Службе за рачуноводствене и финансијске послове у стручним службама ЈП, 
2000.  је распоређен на радно место шефа рачуноводства ЈП. Почев од 15.07.2004. 
распоређен је на радно место помоћника директора за ЕФП послове ЈП ЕД Ниш. Као 
директор Дирекције за ЕФП ангажован је на усаглашавању економско-финансијске 
функције и јединственом систему рачуноводственог извештавања од 2006. до јула 2009. 
године, а од јануара 2006. до маја 2010. године, као интерни ревизор, именован од стране 
Управног одбора ЈП ЕПС, вршио је и контролу рачуноводственог извештавања и 
пословања у ПД ''Центар'' Крагујевац. Истовремено обавља послове шефа Службе плана и 
анализе у Дирекцији за ЕФП, а од априла 2010. обавља и послове руководиоца Сектора за 
ЕФП у Огранку ЕД Ниш.

Т.В.

Далибор Николић,  
директор Дирекције за управљање

Рођен 19.11.1976. године у Нишу. Дипломирао на Електронском факултету у Нишу, на 
одсеку за индустријску енергетику фебруара 2002. године, стекавши звање дипломираног 
инжињера електротехнике. Од 2003. године ради на магистарским студијама са 
пријављеном магистарском тезом под насловом "Повећање ефикасности погона са 
асинхроним моторима управљаним савременим мотор стартерима". Поред богатог опуса 
стручног усавршавања у земљи и иностранству, учествовао је и на пројектима 
Министарства за науку технологије и развој, на пројектима у области сарадње са 
привредом и на  бројним конкретним пројектима у ПД "Југоисток", а и аутор је више 
публикованих радова.

Члан  је стручне комисије СТК-4: Заштита и управљање у дистрибутивним мрежама у 
организацији Међународне конференције о електродистрибуцији – ЦИРЕД Србија. Своју 
каријеру у ПД "Југоисток" започео је у Огранаку ЕД Ниш децембра 2004. године и то на 
позицији шефа Службе за планирање погона, релејну заштиту и системе даљинског 
управљања. Августа 2009. постављен је за шефа Службе за планирање и анализу погона. 
Јануара 2012. године изабран је за директора за технички систем Огранка ЕД Ниш а од 
јануара 2013. обавља послове шефа Службе за планирање и анализу погона.
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Већа одговорност за  
директоре огранака

савет за сМањење губитака  Пд „Југоисток-ниш“ заседао у новоМ саставу

С мањивање техничких и комерцијалних губитака 
ће убудуће бити у директној надлежности дирек-
тора огранака Привредног друштва „Југоисток- 

Ниш“, који ће се за почетак ослањати на већ постојеће ре-
сурсе у остварењу циљева Акционог петогодишњег пла-
на за смањење губитака. Овако је директор „Југоистока“ 
Дарко Булатовић најавио новине у раду Савета за смање-
ње губитака, који је недавно заседао у новом саставу. Но-
ви председник Савета за смањење губитака је управо ди-
ректор „Југоистока“ Дарко Булатовић, његов заменик је 
досадашњи председник и руководилац Центра за смање-
ње губитака Мирољуб Јовановић, а чланови Савета су 
директори огранака. Овом првом састанку Савета у но-
вом саставу присуствовали су и заменик директора „Ју-
гоистока“ Предраг Савић, саветник директора за финан-
сије Дeјана Костић, директор Дирекције за опште, прав-
не послове и људске ресурсе Тања Петковић, шеф каби-
нета Драгослав Павловић и директор Дирекције за пла-
нирање и инвестиције Братислав Петровић. Састанку су 
присуствовали и директори техничког система ограна-
ка.

Досадашњи председник Савета Јовановић упознао је 
директора Булатовића и новог председника  са резулта-
тима смањења губитака за период јануар - март 2014. на 
нивоу друштва и појединачно по огранцима. По плану је 
на нивоу привредног друштва било предвиђено смањење 
губитака за 0,84 посто, а како је Јовановић истакао, оства-
рено је смањење од 1,15 посто, што је за 36,9 посто изнад 
плана. Јовановић је овом приликом подвукао да су овако 
добром резултату у смањењу губитака у електроенергет-

ској мрежи допринели огранци „Електротимок“, „Пирот“ 
и „Прокупље“, док су остали огранци остварили смањење 
нешто испод плана. Огранак „Електротимок“ је, како је 
Јовановић навео, у претходној години остварио смањење 
губитака за 1,11 посто. 

Морам да нагласим да је ово први пут да се овај огранак 
посматра јединствено са бившим директним купцима 
РТ Бор и Бакарне цеви, те је тако њихов план био 10,66 
посто, а остварили су ниво губитака од 9,09 посто. Огра-
нак Ниш је прва три месеца ове године  окончао са 32,22 
посто, док је исти период прошлe годинe завршио са 32,70 
посто, што у коначном значи да је остварио смањење гу-
битака за 0,48 посто. Прва три месеца претходнe годинe 
„Пирот“ је завршио са 12,25 посто, а по плану за исти пе-
риод ове године је било предвиђено 12,17 посто, a оства-
рење je 11,76 посто. Огранак „Прокупље“ je прва три ме-
сеца прошлe годинe завршио са 24,66 посто а план за 
2014. је  24,39 посто, у  прва три месеца ове годинe оства-
рио je 23, 68 посто, односно смањење је било за 0,98 посто 
а план је био 0,27 посто. У Електродистрибуцији „Леско-
вац“ исти период прошлe годинe је окончан са процен-
том губитака од 22,86 посто а план за ову годину је био 
21,65 посто. Овај огранак остварио 22,53 посто  и тиме у 
односу на претходну годину смањио за 0, 33 посто а план 
је био 1,21 посто. Губици у огранку „Врање“ износили су 
за прва три месеца прошле године 34,24 посто а план за 
исти период ове године је био 31,14 посто. У прва три ме-
сеца ове године остварено је 33,19 посто, што значи да је 
остварено смањење за 1,05 посто а било је плани-
рано за 3, 1 посто.

У циљу што бољих резултата смањивања 
губитака формираће се радни тимови чији 
ће рад непосредно контролисати директори 
огранака. Мерно место мора да буде у центру 
свих активности које се предузимају за смањење 
губитака и да читаче замене обучени монтери, 
који ће евидентирати све неправилности на 
мерном месту. „Југоисток“ је за ову годину 
предвидео 4,6 милијарди динара за измирење 
трошкова на име губитака, што довољно 
сведочи о озбиљности проблема, те се од свих  
руководећих структура очекује веће залагање 
у бољој организацији послова  као најважнијем 
кораку за почетак на изналажењу адекватних  
решења.  Нови састав Савета за боље резултате
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Јовановић је подвукао да се за ову годину на нивоу „Ју-
гоистока“ планира стварно смањење губитака за 1,14 пос-
то узимајући у обзир да преузeтa енергијa која се мери на 
35 kV, у овој години се коефицијент свођења обрачунава 
на страни 110 kV. – У плану се појављује смањење губита-
ка за 0,84 посто, јер се не може никако приказати губитак 
од 0,3 посто који је последица коефицијента свођења за 
преузету енергију. У књигама ће се, како Јовановић наво-
ди, појављивати проценат од 0,84 посто и он је за сада већ 
остварен. Он је овом приликом напоменуо да се у прва 
три месеца у години може највише постићи на смањењу 
губитака, као што је то било и прошле године, јер се због 
мањег преузимања електричне енергије у летњим месе-
цима и најмање види утицај на укупно смањење губита-
ка електричне енергије на годишњем нивоу.

Апелујем на све огранке да и даље наставе са озбиљним 
радом на смањењу губитака јер су огромни трошкови за 
куповину електричне енергије за надокнаду губитака, 
напомиње Јовановић.- Само за три месеца ове године из-
двојено је 1,882 милијарде динара за покривање губита-
ка, а фактура за трећи месец ове године износи 582 мили-
она динара, навео је Јовановић.

Директор Булатовић је овом приликом уважио пробле-
ме које су директори огранака изнели као озбиљне пре-
преке остварењу планираних циљева у смањењу губита-
ка. Међутим, како је подвукао, треба разликовати објек-

тивне проблеме који се јављају на појединим подручјима 
од оних проблема који се могу превазићи орагнизова-
нијим радом. – Сви ми морамо заједно више да се труди-
мо у остварењу постављених планова и на тај начин да 
подржимо нову постављену  политику највиших држав-
них органа, истакао је директор Булатовић. –Репер за то 
биће остварени резултати  и овом приликом скрећем 
пажњу на озбиљност тренутка и да само већим радом мо-
жемо дати допринос земљи да што пре изађе из кризе, 
навео је директор Булатовић и додао да сви морају да бу-
ду одговорнији и вреднији него до сада.

„Југоисток“ је, према Јовановићевим речима, окончао 
прошлу годину са 17,75 посто, а на крају петогодишњег 
плана тај резултат би требало да буде 10,59 посто, што 
значи смањење губитака за 7,16 посто. Финансијски ефе-
кат тога је уштеда од преко 81.544.766 евра, како је напо-
менуо Јовановић, за оператора дистрибутивног система  
укупно би се остварио ефекат од близу 59 милиона евра. 
И овом приликом Јовановић је истакао да у центар свих 
активности везаних за смањење губитака мора да буде 
кључно мерно место и да је недопустиво да преко девет 
хиљада бројила у категорији домаћинстава у оквиру Еле-
ктротимока, Ниша Пирота и Прокупља буде неочитано 
дуже од 15 месеци, док за остале огранке тренутно нема 
податке.

Оливера Манић

заПослени Пд „Југоисток-ниш“ обележили славу свети ЂорЂе

Више рада за бољу будућност
У з присуство градоначелника Ниша, проф. др 

Зорана Перишића и представника највиших 
градских власти, као и менаџмента „Југоисток-

Ниш“ и директора огранака и њихових сарадника, 
запослени нашег привредног друштва су већ по 
традицији  свечано, али и радно, обележили своју 
славу Свети Ђорђе. Након резања славског колача 
отац Миодраг нишке Епархије благословио је 
запослене „Југоистока“ да наставе да у здрављу и 
весељу раде у корист народа.

Надовезујући се на свете речи, директор „Југоистока“ 
Дарко Булатовић поручио је уваженим званицама да 
је обавеза овог привредног друштва да настави да 
ради у корист народа и у складу са планом 
новоформиране Владе Србије. -Дужни смо да 
уложимо више труда него до сада како бисмо 
резултатима свог рада дали допринос својој земљи да 
што пре изађе из кризе, а самим тим  уважимо наше 
кориснике пружањем квалитета услуга, подвукао је 
директор Булатовић овом приликом и пожелео пуно 
здравља и успеха у раду свим запосленима.

О.П.М.
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Дигитализација мреже  
за боље напајање

сарадња Пд „Југоисток-ниш“ и Пд „електродистрибуциЈа београд“ у области ит сектора

Представници Центра за информационе технологије Електродистрибуције Београд недавно су 
посетили Југоисток-Ниш ради размене искустава о употреби апликативних софтвера у циљу 
квалитетнијег управљања Оперативним дистрибутивним системом. Привредно друштво 
„Југоисток-Ниш“ као лидер у увођењу информативне подршке у праћењу рада Дистрибутивног 
система и управљања електроенергетском мрежом имало је прилику да колегама из Београда 
предочи бројне предности у коришћењу апликативних софтвера и истакне заначајно боље 
резултате у функционисању система у последњих неколико година.

Т ворац Географско информационог система и нови 
директор Техничког система нишке Електродист-
рибуције, Александар Крстић је са сарадницима и 

представницима Електронског факултета у Нишу, као 
реализаторима овог пројекта, изнео позитивна искуства 
током вишегодишње праксе где су апликације биле глав-
ни ослонац у управљању електоренергетском мрежом на 
подручју „Југоистока“. Представљене су, између осталог, 

нова модернија верзија ГинисЕД, затим апликација за 
праћење показатеља поузданости и апликација праћење 
губитака и прекида рада Дистрибутивног система.

У светлу великих промена у електроенергетском секто-
ру, које нам предстоје, све већи значај се придаје квалите-
тнијем и поузданијем снабдевању купаца елект-
ричном енергијом, смањењу губитака електри-
чне енергије и трошкова пословања, унапређењу 

„Југоисток-Ниш“ први у дигитализацији мреже
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безбедности на раду, као и повећању задовољства 
корисника дистрибутивног система. Све те пос-
тулате успешног пословања нужно мора да пра-

ти комплексан апликативни софтвер, који омогућава да 
се у сваком тренутку може доћи до битних информација 
важних за функционисање дистрибутивног система. 

Привредно друштво "Југоисток" још од 2006. године, 
како је подвукао директор Александар Крстић, развија 
географски информациони систем ГинисЕД за евиден-
цију, одржавање и анализу података о дистрибутивном 
електроенергетском систему.

Основна сврха ГинисЕД пројекта је заправо примена 
најсавременијих ГИС технологија и методологија за раз-
вој колекције дигиталних алата за приказ и анализу прос-
торних података електродистрибутивне мреже, истакао 
је директор Крстић поводом скорашње примене нове 
верзије ГИС-а. Активним радом на дигитализацији и ге-
ореференцирању дистрибутивног система, према Крсти-
ћевим речима, до сада је унето преко 42 посто елемената 
дистрибутивне мреже "Југоистока" свих напонских ни-
воа.

ПРЕДНОСТИ УПОТРЕБЕ ГИНИСЕД СИСТЕМА
Систем чине изузетно практични алати  попут алата за 

унос који омогућава дигитализацију, скенирање мапа и 
векторизацију коришћењем GPS и осталих специјализо-
ваних уређаја, затим алата за визуелизацију просторних 
података електродистрибутивне мреже за одређено гео-
графско подручје и алатa за просторну анализу електро-
дистрибутивне мреже, потенцијалних или стварних до-
гађаја у електродистрибутивној мрежи за одређено гео-
графско подручје.

Предности ГинисЕД система су, према Крстићевим ре-
чима, то што има централизовану геопросторну базу по-
датака која омогућава чување података о дистрибутивној 
мрежи, како тематских, тако и просторних. Елементи 
електродистрибутивне мреже се чувају као колекција ге-
ообјеката. Осим тога, наглашава Крстић, систем поседује 
ГинисЕД Editor–Windows апликацију за унос, измену и 
претраживање просторних и геоподатака електродис-
трибутивне мреже, као и за интеграцију са другим инфо-
рмационим системима у "Југоисток". На крају, нова вер-
зија овог система има и апликацију ГинисЕД Wеb ГИС – 
Wеb ГИС, која омогућава брзо и лако позиционирање на 
одређену географску област, селекцију и претраживање 
делова електродистрибутивне мреже који су од интереса 
у одређеном тренутку, 

ГинисЕД Editor је апликација инсталирана само на 
местима где ће се вршити унос и измене података о мре-
жи. Она пружа пуну функционалност али је за њу по-
требна и инсталација на локалном рачунару, подвлачи 
Крстић. Уз то, због превлачења великог броја података, 
како је образложио, знатно је спорија од Wеb аплика-
ције. 

Зато је за масовно коришћење ГИС-а развијена ГинисЕД 
Wеb апликација која је веома брза, не тражи инстали-
рање на локалном рачунару већ само приступ корпора-
тивној мрежи "Југоистока" и веома је једноставна за ко-
ришћење, каже Крстић.

ПОУЗДАНИ АЛАТИ ЗА 
ПОКАЗАТЕЉЕ ПОУЗДАНОСТИ

Представљена је и Апликација за евидентирање преки-
да и израчунавање показатеља поузданoсти. Основни 
разлог за израду софтверске апликације за праћење пре-
кида и израчунавање показатеља поузданости је појед-
ностављење извештавања о прекидима у организационој 
структури управљања "Југоистока". Други, не мање ва-
жан, разлог за израду апликације јесте униформно пра-
ћење показатеља поузданости на нивоу свих Диспече-
рских центара "Југоистока" и припрема за блиску будућ-
ност прописивања циљних вредности показатеља поуз-
даности напајања купаца од стране Агенције за енерге-
тику. Уз то, прописаће се и механизам подстицаја / пена-
ла на основу кога се дистрибутивном предузећу повећава 
или смањује приход, односно намеће обавеза надокнаде 
штете купцима. 

Апликација ради, како је истакнуто, на корпоративној 
рачунарској мрежи "Југоистока". Кроз корисничке групе 
дају се права корисницима за коришћење само одређе-
них функција апликације и само одређене групе подата-
ка из базе. Диспечери су једини надлежни за унос елеме-
ната прекида. Са оваквом поставком апликације, речено 
је, биће омогућено њено лако одржавање и поуздано чу-
вање података, јер ће се константно правити резервна ко-
пија базе прекида и података о мрежи. Од ГИС-а се преу-
зима податак о броју купаца на трафореонима ТС 10/0,4 
kV која су остале без напајања, што је најбитнији податак 
за израчунавање показатеља поузданости. Показатељи 
поузданости испоруке електричне енергије су SAIFI про-
сечна учесталост прекида по купцу, затим SAIDI  просеч-
но трајање прекида по купцу и CAIDI просечно трајање 
јeднoг прeкидa. Корисници апликације за израчунавање 
параметара поузданости разврстани су у четири корис-
ничке групе. Апликација за израчунавање параметара 
поузданости има две групе улазних подататака и то пода-
ци о дистрибутивном електроенергетском систему који 
се једном уносе а касније иновирају периодично и пода-
ци о прекидима који се стално уносе у диспечерским цен-
трима.

КАКО ДО ТРАЈНОГ СМАЊЕЊА ГУБИТАКА
Презентацијом Апликације за праћење и смањење гу-

битака у оквиру Географског информационог система за-
творен је процес њеног развоја и отворен период њене 
експлоатације као драгоценог алата у откривању крађе 
струје. Ова апликација је доступна свим огран-
цима привредног друштва и врло корисна у бор-
би за смањење губитака електричне енергије. 
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Употребом јединствене софтверске платформе за прора-
чун губитака, убрзано снимање и дигитализација ниско-
напонске мреже у постојећем Географском информацио-
ном систему, инсталација контролних бројила у тра-
фостаницама 10/0,4kV и наставак тренда убрзаног по-
кривања конзумног подручја даљински очитаваним бро-
јилима, уз техничко и кадровско појачање служби за кон-
тролу купаца представља сигуран пут у трајно смањење 
комерцијалних губитака у "Југоистоку", речено је на овом 
састанку.

Предуслов за било какво детаљније разматрање губи-
така електричне енергије, како подвлачи директор Кр-
стић, јесте инсталирање контролних мерних група и ст-
рујних мерних трансформатора у трафостаницама 
10/0,4kV којима би се мерио проток електричне енергије 
на нисконапонској страни енергетског трансформатора. 
-Праћењем комерцијалних губитака преко апликације за 
израчунавање губитака, помоћу ГИС, АМР и система за 
обрачун електричне енергије, врло лако се могу микро-
локализовати реони у којима треба појачати контролу 
мерних места, каже директор Крстић. -Уз то, могу се трај-
но пратити губици на свим трафореонима, чиме би се 
могао анализирати учинак екипа за контролу купаца, до-
даје он.

При анализи и праћењу губитака треба разликовати 
два случаја. Први случај је, према Крстићевим речима, 
праћење губитака на трафореонима потпуно покриве-
ним даљински очитаваним бројилима. Оваквих трафо-

реона је у овом тренутку мали број али ће се временом ве-
роватно повећавати. Очитавање свих бројила на једном 
трафореону, како оних код купаца, тако и контролног 
бројила у трафостаници, је истовремено. То значи да се 
неће јављати грешка која ће се у свим другим случајеви-
ма појављивати због неједновременог очитавања, па ће 
износ укупних губитака енергије бити апсолутно тачан. 
Уз то, очитавањем оптерећења сваког купца у интервали-
ма од по 15 минута добиће се реални токови снага кроз 
нисконапонску мрежу па ће и прорачун техничких губи-
така бити веома тачан. Самим тим ће и комерцијални гу-
бици за такве трафореоне бити веома тачно израчунати а 
период праћења може бити произвољан, чак и дневно.

Други случај је праћење губитака на трафореонима ко-
ји су делимично покривени, или у потпуности непокри-
вени, даљински очитаваним бројилима. Већина трафо-
реона у "Југоистоку" је овог типа, како директор Крстић 
наводи, и проћи ће још много година док се овај однос не 
промени у корист даљински очитаваних трафореона. 
Као и у првом случају, контролно мерење у трафопољу 
може бити даљински очитавано, међутим, очитавање 
бројила купаца неће бити једновремно. То ће неминовно 
унети грешку у израчунавање укупних губитака. Зато 
тренутак очитавања контролног мерења у трафо стани-
цама, према Крстићевим речима, мора бити у средини 
интервала очитавања бројила купаца оваквих трафоре-
она.

Оливера Манић

одржан 92. састанак савета за трговину електричноМ енергиЈоМ

огранак Пирот са највећим 
степеном наплате

О стварење наплате фебруарске фактуре, односно 
рачуна издатог од стране ПД "ЕПС Снабдевање" 
у марту 2014. године у ЕД "Југоистоку"  износило 

је  99,43% - закључено је на последњем састанку Савета за 
трговину електричном енергијом ПД "Југоисток" Ниш, 
одржаном почетком априла.

Директорка дирекције за трговину електричном енер-
гијом Веронка Видановић констатовала је да је највећи 
степен наплате у марту имао огранак Пирот, док је у ог-
ранку Лесковац забележен најлошији степен наплате. 
Гледано по огранцима у ЕД "Прокупље" остварено је 
105,36 процената, "Електротимок" забележио је 102,30 од-
сто,  док је ЕД "Ниш" остварила 99,67 процената, а ЕД 
"Врање" 94,96 процената.

Видановић је подсетила присутне на садржину дописа 
под дел.бр.18-13-2758/1-14 и нагласила да у складу са Уго-
вором о пружању услуга под бр.90/1-13 од 18.07.2013. го-
дине у оквиру мера за побољшање наплате је потребно 
известити ПД "ЕПС Снабдевање", посебно за Упозорења, 
а посебно за Обавештења и опомене са датумом почетка 
завршетка доставе, бројем послатих по категоријама ку-
паца и укупном дугу по категоријама купаца. Видановић 
је даље истакла да је у случају ИМС -а било потребно уск-
ладити процедуре са ЕПС-ом и да је тај задатак Дирек-
ција одрадила тако да се процедуре могу наћи на порта-
лу. "Није било великих промена из разлога што су наше 
процедуре већ биле прилично усаглашене, а уколико ка-
квих промена буде било, чланови савета биће бл-
аговремено обавештени" - нагласила је Вида-
новић.
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Одлуком о начину регулисања дуга купаца ко-
ји су изгубили право на јавно снабдевање од 1. ја-
нуара 2014. године и условима закључења угово-

ра о продаји електричне енергије са потпуним снабде-
вањем, ближе се уређује начин регулисања дуга купаца 
који су били на јавном снабдевању, а потом су прешли на 
комерцијално или резервно снабдевање.

Љубиша Илић из Дирекције за трговину електричном 
енергијом, истакао је  да је софтверски одрађено да за ку-
пце који су потписали уговор на комерцијално снабдева-
ње не излази штампа за опомене и упозорења и да се ду-
говање са јавног снабдевања не сабира са дуговањем на 
комерцијално снабдевање.

Закључено је да услед слања опомена и упозорења, ујед-
но треба послати и циркуларно писмо огранцима како би 
исти били у току са дешавањима.

Директорка дирекције за трговину електричном енер-
гијом Веронка Видановић је још једном подсетила прису-
тне да је закључком Владе 03.03.2014. године Влада са-
гласна да ПД "ЕПС Снабдевање" доо Београд, које је ре-
шењем одређено за снабдевача који ће обављати резерв-
но снабдевање крајњих купаца, привремено настави са 
резервним снабдевањем крајњих купаца који нису иза-
брали снабдевача, а којима резервно снабдевање елек-
тричном енергијом престаје 1. марта 2014. године. Ко-
рисницима јавних средстава у смислу закона којим се 
уређује буџетски систем који су започели поступак јавне 
набавке добара-електричне енергије, у складу са Законом 
о јавним набавкама, а који се не може окончати до 1. мар-
та 2014. године, резервно снабдевање се продужава до 
окончања поступка. Привредним субјектима који су у 

поступку реструктурирања односно стечаја, сагласно 
прописима о приватизацији односно стечају, резервно 
снабдевање се продужава најкасније до 30.06.2014.годи-
не.

На састанку је укратко изложено и упутство за израду 
обрачуна за утрошену електричну енергију за купце са 
правом на јавно снабдевање. Члан Дирекције за трговину 
електричном енергијом Игор Вучић нагласио је да је 
овим упутством уређен начин припреме и спровођења 
обрачуна за утрошену електричну енергију за купце са 
правом на јавно снабдевање. "Електрична енергија про-
дата купцима обрачунава се применом Методологије за 
одређивање цене електричне енергије за јавно снабде-
вање" - образлаже Вучић.

Саветник директора за снабдевање електричном енер-
гијом Зоран Раденковић, укратко је изложио Правила о 
промени снабдевача и Упутство за поступање запосле-
них приликом промене снабдевача крајњих купаца и ис-
такао да треба упознати све запослене са поменутим 
упутством, чак и оне који раде на шалтерима. Раденковић 
је нагласио да је веома битно да запослени буду упознати 
са поменутим упутством, јер се већ у огранку Ниш деси-
ла ситуација да је један купац закључио уговор о продаји 
са потпуним снабдевањем са другим снабдевачем, тако 
да и други огранци треба да буду припремљени за то. 
Тренутно, поступак промене снабдевача води Дирекција 
за трговину електричном енергијом, а поступак промене 
започиње од тренутка када се нови снабдевач захтевом 
обрати ОДС-у - констатовано је на састанку.

 Ј.К.

Резервно снабдевање буџетских купаца се наставља до окончања јавних набавки
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капитална реконструкција  
ушла у завршну фазу

ревитализациЈа тс "ниш 10"

Радови на реконструкцији 
постројења у ТС110/10 kV  „Ниш 
10“  за активирање енергетског 
трансформатора снаге 31,5 
MVA управо су окончани. Реч је о 
трафостаници која се налази 
на територији општине 
Црвени крст, а кoју је после 
тридесетак година било 
неопходно релативизовати 
и појачати њену снагу због 
сигурности у напајању 
како домаћинстава тако и 
индустријских потрошача.

Р еконструкција и доградња постројења у трафо 
станици 110/10 кV "Ниш 10" за активирање енер-
гетског трансформатора Т2 снаге 31,5 МВА упра-

во су завршени 29 априла ове године. Извођач радова је 
била "ЕНЕРГОТЕХНИКА - ЈУЖНА БАЧКА" Д.О.О.из Но-
вог Сада са подизвођачем "ЕНЕРГИ ЦОМПАНИ" Д.О.О. 
из Краљева. Трафо станица  је изграђена и пуштена у рад 
10. априла 1985. године, првенствено за снабдевање ново-
изграђене фабрике "Ливнице-Јастребац", као и за потребе 
снабдевања електричном енергијом индустријске "Зоне 
север".  Како су потребе за електричном енергијом  у том 
делу града Ниша почеле да расту првенствено за потребе 
великих индустријских потрошача, неминовно се намет-
нула потреба за енергетским проширењем  постојеће 
трафо станице " Ниш10", наглашава Зоран Цветковић, 
дипл. инж. ел. надзорни орган који пратио и контроли-
сао извођење радова на поменутој трафо станици.

Трафо станица ТС 110/10 кВ "Ниш 10", је од почетка из-
градње до данас имала три фазе развоја. 

у првој фази развоја  је радила као ТС 35/10 kV, 2x8 
MVA да би реализацијом нових производних по-
гона, а самим тим и повећањем потребне снаге, 
реконструкцијом 1990. године преведена на про-

јектовани напонски ниво 110/10 kV када је и угра-
ђен нови енергетски трансформатор снаге од 31,5 
MVA, што би престављало другу фазу. Тако реко-
нструисана трансформаторска станица повећала 
је степен сигурности у напајању електричном ене-
ргијом првенствено свих индустријских потро-
шача у том делу града као и потрошача из катего-
рије широке потрошње-домаћинства.

Даљим развојем индустријске зоне и изградњом нових 
производних погона од којих су већи: "Велпро ИДЕА", 
"Аура", "Темпо", "Железничка станица Црвени крст",  "Оп-
штина Црвени крст", као и најновији захтев производног 
предузећа "Johnson electric" са исказаном потребом за сн-
агом од 10 MVA, условило је проширење постојеће ТС и 
доградњу још једног енергетског трансформатора снаге 
од 31,5 MVA,  истиче Цветковић. Трећа фаза радова на 
реконструкцији отпочета је почетком ове године, тачније 
27. марта, а  извођач је "Енерготехника - Јужна Бачка" - 
Нови Сад, са подизвођачем "ENERGY COMPANY" из 
Краљева.  Послови су од стране извођача завршени сход-
но уговору па чак и раније на обострано задовољство, ис-
тиче Зоран Цветковић. Треба напоменути да је 
технологија напредовала за задњих тридесетак 
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година, па је незграпна заштита замењена најсавремени-
јом микропроцесорском заштитом чиме је постигнуто, 
како каже наш саговорник, много квалитетнији и ефи-
каснији надзор и  управљање над трафо станицом.

Инвестициона вредност опреме и радова ове реконс-
трукције је око 50 милиона динара што опет говори о 
озбиљности пројекта.

- Близина раскрснице аутопутева Е-75 и Е-80, Коридора 
10, као и Аеродрома "Константин Велики" добар су пре-
дуслов за брзи привредни развој општине Црвени крст.  
У најави је формирање великог Карго центра "Ajmax" из 
Аустрије и предузећа "Frucom company" - Аустрија, што 
још једном потврђује оправданост инвестиције у рекон-
струкцији ТС 110/10 kV "Ниш 10".

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о Ниш снабдева електричном 
енергијом приближно 602.000 купаца, на територији површине 22.029 km2  која покрива 42 општине са 
1.345.665 становника. Електричну енергију за снабдевање купаца "Југоисток" набавља већим делом од ЈП 
ЕПС, преко система за пренос електричне енергије, и у мањем проценту од производње у малим електранама 
везаним на дистрибутивни електроенергетски систем.

Енергија из система за пренос електричне енергије се преузима у дистрибутивни електроенергетски систем 
преко 36 трафо станице на високом напонском нивоу. Количина електричне енергије коју "Југоисток" преузме 
из система за пренос је приближно 5 милиона MWh електричне енергије за једну годину.

На дистрибутивни електроенергетски систем "Југоистока" је повезано 20 активних малих електрана од којих 
се годишње преузме око 30 хиљада MWh електричне енергије.

Купци електричне енергије се снабдевају електричном енергијом преко дистрибутивног електроенергетског 
система, који чине електроенергетски водови и трафо-станице. ПД "Југоисток" у свом систему има у просеку 
три трафо-станице на 10 km2 конзумног подручја, просечне снаге 78 kVA/km2, или 29 kVA на 1000 купаца 
електричне енергије енергије у Србији.

ПД "Југоисток" снабдева купце електричне енергије, од којих су преко 90 % домаћинства.

Функција реконструисане ТС је довођење квалитета и континуитета снабдевања електричном енергијом 
купаца различитих категорија на предметном конзуму на виши ниво.

Реконструкција ТС "Ниш 10" 
има многоструко значење 

Реконструкцијом се постигло поуздано снабдевање ел-
ектричном енергијом и обезбедили се енергетски пре-
дуслови за развој привреде и производње, на територији 
општине Црвени крст као и изградњу нових насеља и но-
вих производних погона.

ТС 110/10 kV ''Ниш 10'' електричном енергијом ће снаб-
девати већ постојеће тржиште, односно преузела је део 
оптерећења постојећих трансформаторских станица 
35/10 kV "Црвени крст", и ТС 35/10 kV "12. Фебруар". 

Планирано енергетско решење ТС 110/10 kV "Ниш 10" 
обезбедиће знатно већу сигурност електро снабдевања 
потрошача на подручју општине Црвени крст огранка 
ЕД Ниш и дугорочно обезбеђење пораста потрошње у де-
лу дистрибутивне мреже. 

С обзиром да предстоји изградња привредних и стам-
бених објеката на територији општине Црвени крст у по-
дручју где се налази ова ТС, стварају се предуслови за 
прихватање већег броја и будућих нових потрошача.

Реконструкција трансформаторске станице 110/10 kV 
"Ниш 10" омогућава даљи привредни развој општине 
"Црвени крст" а самим тим и околних подручја које се 
наслањају на општину Црвени крст,  истиче Зоран 
Цветковић.

Зоран Цветковић : Поузданије снабдевање за 
индустријску зону „Север“
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Југ Србије добија шансу за развој

нова трафо станица у сокобањи

Р еч је о највећој инвестицији у овој општини од 
1987. године када је завршен далековод, вредан 
око 10 милиона евра. Изградња трафо станице 

"Сокобања" је од великог значаја за становнике и привер-
ду овог краја јер ће се смањити губици, повећати квали-
тет у снабдевању, биће смањен број рекламација и евен-
туални ризици, рекао је проф. др Игор Новаковић, тада-
шњи директор ПД "Југоисток" Ниш.

Он је нагласио да је инвестицију у Сокобањи у потпу-
ности финансирало ПД "Југоисток" што, како каже, гово-
ри о значају привредних друштава у процесу равноимер-
ног регионалног развоја. 

ПД "Југоисток" је  од губиташа, добром пословном по-
литиком, крај 2013. године дочекало са добитком који 
улаже у инвестиције. Трафо станица у Сокобањи је једна 
од највећих у планираном инвестиционом циклусу - ка-
же Новаковић и додаје да се у овој години очекује и ин-
вестирање у трафо станице "Дољевац" и "Ниш 10", која ће 
граду обезбедити стабилно снабдевање електричном 
енергијом у наредних 15 година. 

Наставак изградње Управне зграде у Врању је, такође, 
део овог инвестиционог циклуса који ће трајати до 2017. 
године, када је предвиђен почетак новог.

Изградња трафо станице у Сокобањи је пример добре 
праксе и сарадње у оквиру система Електропривреде 
Србије, који јасно показује да се у овом јавном предузећу 
води рачуна о равномерном регионалном развоју Србије, 
каже проф. др Аца Марковић, председник Надзорног од-
бора ЈП ЕПС.

План пословања Електропривреде Србије је већ усвојен 
и он отвара врата новим инвестицијама, које су веома ва-
жне за привредни развој Србије и долазак страних ин-
веститора.

Трафо станица у Сокобањи, осим што ће омогућити 
боље и квалитетније снабдевање грађана електричном 
енергијом, много ће  значити и за развој привреде овог 
дела Србије, посебно за јачање његових туристичких по-
тенцијала који су извор прихода ове мале општине на ју-
гу Србије.

Марковић је нагласио да ЕПС намерава у овој години 
из сопствених средстава да инвестира у бржи привредни 
развој читаве Србије и стварање услова за долазак нових 
инвеститора.

М. Видојковић

У Сокобањи 
је 10. марта 
постављен камен 
темељац за нову 
трафостаницу 
јачине 110 
kV, вредне 2,5 
милиона евра. 
Биће изграђена до 
краја 2015. године, 
а завршетак 
грађевинских 
радова очекује се 
до септембра ове.

проф. др Аца Марковић : Изградња нових електроенергетских објеката  
као пример добре праксе у оквиру система ЕПС-а
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Водена стихија оставила  
без струје око 1200 домаћинстава

У скршњи викенд, житељи Куршумлије, Прокупља 
и околних села дочекали су без електричне енер-
гије. Вода је у петак (18.маја) из два наврата покре-

нула клизиште у околини Куршумлије према Мердару и 
Пролом бањи, услед чега је око 1200 корисника дистрибу-
тивног система два дана било без напајања електричном 
енергијом – изјавио је поводом овог догађаја шеф каби-
нета директора ПД “Југоисток“ Ниш Драгослав Павло-
вић.

Штета нанета на објектима и опреми „Југоистока“ не-
знатна је у односу на ону коју су претрпели становници 
поплављених подручја.

Грађанима чија су домаћинства захваћена поплавом, 
испорука електричне енергије настављена је око 20 часо-
ва, јер је квар настао услед кидања проводника било не-
могуће раније санирати због неприступачности терена. 
Касније, у току вечери, уследио је још један квар на про-
воднику према Пролом бањи који је становнике овог кон-
зумног подручја оставило без струје до 10 часова наред-
ног дана.

Кризни штаб за ванредне ситуације у Прокупљу је у су-
боту у поподневним часовима наложио искључење чети-
ри трафостанице у Прокупљу са 150 кућа, као и искључе-
ње две трафостанице у самој Куршумлији. Трафостанице 
су поново пуштене у рад сутрадан око 15 часова, односно, 
оног тренутка када је почело повлачење Топлице. 

„Превентивно су искључене две трафостанице у селу 
Шарлинац, близу самог ушћа Топлице у Јужну Мораву. 
Иако је село до пола било под водом, хаварије су изоста-
ле“. Међутим, додаје Павловић, поплавни талас није зао-
бишао пословницу ЕД Ниш која је смештена управо на 
овом подручју.

Током овог периода забележено је неколико прекида у 
напајању електричном енергијом код Власинског језера, 
на 35 kV далеководу, која су санирана у току суботе, те 
грађани нису трпели. Такође, због нисконапонских изво-
да, без напајања су били делови села код Власине и Ме-
двеђе.

С обзиром на то  да је Зајечар забележио велике попла-
ве Тимока 2010. године, Павловић наглашава да надлеж-
ни у "Југоистоку" прате стање и Црног и Белог Тимока ко-
ји тренутно не прете изливањем.

J.K.

Житељи са подручја огранка „Прокупље“ дочекали 
„Велику суботу“ у мраку
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Сертификат за успешно и 
одговорно пословање

ПривредноМ друштву "Југоисток" ниш свечано уручен сертификат цертоП куће из МаЂарске

П ривредно друштво "Југоисток" поседује огромно 
благо које се огледа у образовним, обученим и од-
говорним кадровима, који своје радне задатке 

обављају професионално уз свакодневно спровођење им-
плементисаних стандарда у пословању - констатација је 
генералног директора ЦЕРТОП-а Шандора Тибора, на 
конференцији за медије одржаној почетком марта, пово-
дом свечане доделе сертификата привредном друштву за 
успешно спроведен интегрисани систем менаџмента 
(ИМС).

Уведен у примену, интегрисани систем менаџмента 
представља систематизован и унапред дефинисан начин 
планирања, припремања и извршавања редовних рад-
них задатака од стране свих запослених, у складу са про-
цедурама предвиђеним за сваки од послова. Примена 
стандарда односи се на све области пословања у привред-
ном друштву.

Господин Тибор упутио је најискреније честитке у своје 
и у име целокупног тима менаджмента компаније 
ЦЕРТОП из Будимпеште и канцеларија у Србији и иста-
као да је ова уручена ресертификација прва у оквиру 
Електропривреде Србије: "ЦЕРТОП сертификат може 
бити уручен само најбољим компанијама, које су своје 
пословање у потпуности усагласиле са европским стан-
дардима и нормативима" - нагласио је Тибор и додао у на-
ставку да се "Југоисток" још једном доказао и потврдио 
као лидер савременог пословања у региону који чини ве-
лике напоре у очувању заштите животне средине и заш-
тите здравља и безбедности својих радника.

Тадашњи директор "Југоистока" проф. др Игор Нова-
ковић истакао је да је за политику пословања привредног 
друштва најбитније то да да се компанијом управља на 
начин који је предвиђен светским стандардом и првен-
ствено је исказао захвалност претходном директору при-
вредног друштва на започетом процесу сертификације: 
"Успели смо да искоригујемо све грешке које су се у међу-
времену појавиле, а овај сертификат практично потврђује 
да ми примењујемо систем инегрисаног менаџмента. 
Битно нам је да активности привредног друштва не на-
рушавају заштиту животне средине, док истовремено 
бринемо о заштити и безбедности и здрављу наших за-
послених, с обзиром на то да нашу основну делатност 
прати могућност повреда на раду због чега запослени 
имају бенифицирани радни стаж" - образложио је Но-
ваковић.

Свечана додела сертификата заокружена је и пригод-
ним поклоном директору "Југоистока" од стране пред-
ставника куће ЦЕРТОП, при чему је генерални директор 
ове куће, заједно са директорем ЦЕРТОП за Србију 
Зораном Опачићем и стручним консултантом из ЦИМ 
групе Предрагом Стојиљковићем, честитао "Југоистоку"  
на досадашњим резултатима и истакао да ово предузеће 
треба да служи као пример за руковођење алатима ефи-
касног менаџмента и поштовање стандарда за успешно 
пословање.

Ј. Крстић

Успешно спроведен интегрисани систем менаџмента
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Задововољени сви стандарди

Пд "Југоисток" ниш - овлашћено тело за обављање  
Послова оверавања броЈила електричне eнергиЈе

М инистарство привреде је 7. октобра 2013. год. 
донело Решење koje ЕД „Југоисток" oвлашћује 
за обављање послова оверавања бројила ел. 

енергије. У складу са Законом о метрологији, ЕД „Југоис-
ток“ је уписан у Регистар овлашћених тела за оверавање 
мерила под бројем ОМ 068.

Добијањем овлашћења држава је послове оверавања 
бројила ел. енергије поверила овлашћеном телу ПД "Ју-
гоисток", што је у претходном периоду било у надлеж-
ности дирекције за мере и драгоцене метале. На тај начин 
долази до уштеде средстава која су уплаћивана ДМДМ за 
оверавање бројила ел.енергије.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енер-
гије „Југоисток“ д.о.о. Ниш од 09.11.2012. год. поседује Сe-
ртификат о акредитацији додељен од стране Акреди-
тационог тела Србије, којим се потврђује да организација 

задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2002, 
те је компетентна за обављање послова контролисања 
бројила електричне енергије. Послови контролисања се 
обављају у Служби за контролисање бројила (Контролно 
тело) и то на локацијама: Л1-Ниш, Л2-Зајечар, Л3-
Лесковац и Л4-Врање. Као контролна организација типа 
„Ц“ врши контролисање бројила и за „трећу“ страну.

По добијању акредитације поднет је захтев Мини-
старству привреде за добијање овлашћења за послове 
оверавања бројила електричне енергије,  као и потребна 
документација: "С обзиром на то да ЕД „Југоисток“ има 
одговарајући акт о акредитацији, као и да достављена до-
кументација садржи све податке прописане Правилником 
о начину овлашћивања привредних субјеката и других 
правних лица за обављање послова оверавања бројила, 
утврђено је од стране Министарства привреде да подно-
силац захтева испуњава све услове за обављање послова 
оверавања бројила ел. eнергије" - речи су Иване Наранчић, 
техничког руководиоца Овлашћеног тела која је и шеф 
Службе за метрологију и стандардизацију у ПД "Југо-
исток" Ниш.

Прво редовно надзорно оцењивање од старне АТС-а 
спроведено је 13.12.2013. године  и то на две локације 
Ниш и Зајечар. Том приликом, тим за оцењивање се уве-
рио да је Овлашћено тело компетентно за контролисање 
бројила, односно није утврђена ниједна неусаглашеност 
са њихове стране.

Надзор над радом Овлашћеног тела спроводи се од 
стране АТС-а и Дирекције за мере и драгоцене метале, 
док трошкове оверавање бројила које спроводи овлашће-
но тело сноси подносилац захтева за оверавање бројила у 
висини која је одређена ценовником, који утврђује овла-
шћено тело уз сагласност надлежног министарства.

Први надзор над пословима оверавања бројила од стра-
не Дирекције за мере и драгоцене метале спроведен је 
17.03.2014. год. "Kako је изашла нова верзија стандарда 
17020:2012, чиме је престао да важи стандард из 2002. го-
дине, почели смо са активностима на прилагођавању ра-
да Овлашћеног тела захтевима стандарда из 2012. године. 
Према плану АТС следеће надзорно оцењивање је пред-
виђено за мај 2014. год. и то по новој верзији стандарда 
17020:2012." - најавила је Наранчић. 

 Ј.К.

Ивана Наранџић : Министарство привреде потврдило 
„Југоистоку“ да испуњава све услове за оверавање бројила
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Заједнички  приступ  безбедности

реализоване активности у центру за безбедност  
и заштиту за Период од Прва три Месеца 2014. године

Центар за безбедност и заштиту и Служба за 
безбедност, заштиту и ИМС Огранка ЕД Ниш, 
урадили су свеобухватну анализу активности 
у периоду од jaнуара до марта 2014. године, 
којa осликава стање безбедности и свих 
видова заштите у ПД  "Југоисток".

Анализа повреда на раду у периоду 
од прва три месеца 2014. године

Код повреда на раду, задужени за безбедност морали су 
да издвоје  индикаторе који показују учесталост повреда,  
колико се често запослени повређују, и индекс тежине 
повреде, који показује колико су тешке повреде запосле-
них. 

Циљ ове анализе је да се уоче недостаци и узроци који 
доводе до акцидентних ситуација и да се превентивним 
мерама утиче на њихово елиминисање у потпуности или 
смањење на најмању могућу меру и то ефикаснијим и 
перманентним радом на подизању свести запослених, 
али и руководства, како би се стање система безбедности 
и здравља запослених подигло на виши ниво.

На основу извршене анализе броја повреда на раду у 
периоду од јануара до марта ове године у "Југоистоку" су 
се десиле укупно две повреде на раду, од којих су обе по-
вреде од стране лекара специјалисте медицине рада прог-
лашене као лакше повреде на раду.

Од наведеног броја повреда на раду једна повреда се до-
годила као последица рада у близини напона, тј. узок по-
вреде на раду је електрична енергија, док се једна повре-
да на раду догодила ван контроле послодавца, где је уз-
рок повреде клизање и спотицање запосленог. У помену-
том периоду  није се догодила ниједна тешка, колективна, 
нити повреда на раду са смртним исходом.

Р. 
бр.

Степен тежине повреде на раду Број повреда Напомена

1. Лаке повреде 2 Једна ван контроле 
послодавца

2. Тешке повреде / /
3. Повреде са смртним исходом / /
УКУПНО 2 /

Две лакше повреде на раду, представљају  добар резул-
тат и то је показатељ заједничног рада и посвећености 
послодавца, Центра за безбедност и здравље на раду, 
Одбора за безбедност и здравља на раду и именованих 
лица за безбедност и здравље на раду, а све у циљу по-
већења безбедности запослених на виши ниво.

 Утврђивање радног стажа 
са увећаним трајањем

У наведеном периоду покренут је поступак утврђи-
вања радних места на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем (бенифицирани радни стаж).

За реализацију наведеног постукпа изабрана је овла-
шћенa стручнa организацијa, Институт АД Заштита на 
раду и заштита животне средине „Београд", која је извр-
шила стручну анализу кроз коју се појавило седам  ново-
систематизованих радних места. ПИО Фонд наведени 
документ је прихватио, оверио и вратио нам на даљу при-
мену, што значи да је поступак успешно завршен.

Измене и допуне Акта о процени ризика 
за новосистематизована радна места

Покренули смо поступак израде Измене и допуне Акта 
о процени ризика на радним местима и у радној околини 
у ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш.

За реализацију наведеног поступка изабрано је правно 
лице са лиценцом за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, Институт "1. мај" из Ниша, који је већ 
нека радна места обрадио и извршио процену ризика за 
иста, док је поступак израде процене ризика за остала 
радна места у току и завршетак започетог посла се може 
очекивати најкасније до краја априла.

Израда Правилника и упутства 
за рад под напоном

Центар за безбедност и заштиту у сарадњи са свим 
Службама за безбедност, заштиту и ИМС огранака запо-
чео је поступак израде и доношења Правилника и Упу-
тстава за рад под напоном. 

Израда Плана заштите од пожара 
за све објекте на нивоу ПД-а

Покренут је поступак израде Плана заштите од пожара 
за све објекте у "Југоистоку" у складу са Законом заштите 
од пожара (Сл. гласник РС, бр.111/09). За реализацију на-
веденог поступка изабрано је правно лице са лиценцом 
за обављање послова безбедности и здравља на раду, 
Институт "1. мај" из Ниша, који је започео израду наведе-
ног Плана и то из Огранка Електротимок Зајечар, у скла-
ду са приоритетом јер је у наведеном огранку, приликом 
вршења инспекцијског надзора, израда Плана наложена 
као једна од мера. Покретањем овог поступка успели смо 
да избегнемо покретање прекршајног поступка и новча-
но кажњавање од стране надлежних институција.
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Преглед, сервисирање и одржаање апарата 
за гашење пожара и хидрантске мреже

Сервисирање и одржавање апарата за гашење пожара и 
хидрантске мреже обавезно се врши на сваких шест ме-
сеци, а за реализацију наведеног поступка изабрано је 
правно лице са лиценцом за обављање послова заштите 
од пожара "Ниш ватроспрем" из Ниша.

Периодични преглед и испитивање 
електроизалационе опреме и 
средствава личне заштите на раду

Електроизолациона опрема и средства личне заштите 
на раду подлежу периодичном прегеду и испитивању 
што је поверено  Институту "1. мај" из Ниша, у складу са 
предвиђеним роковима.

Оспособљавање запослених за безбедан 
и здрав рад, пружање прве помоћи и 
специјалистичке обуке за безбедан и 
здрав рад и руковање опремом за рад

У периоду од прва три месеца 2014. године започето је и 
реализовано теоријско и практично оспособљавање но-
во примљених запослених и лица која су ангажована на 
привремено и повременим пословима.

Такође, у току је поступак оспособљавања ангажова-
них трећих лица преко услужних фирми "Securitas" и 
фирми са Косова и Метохије. 

Периодични прегледи и испитивање 
услова радне средине

У периоду од 1. јануара до 20. марта ове године изврше-
на су периодична испитивања услова радне околине за 
зимски период у Огранку ЕД Ниш, у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, 
број 101/05) и Правилником о поступку прегледа и испи-
тивања опреме за рад и испитивања услова радне околи-
не („Службени гласник РС“, број 94/06 и 108/06). Наведена 
испитивања врши и Институт „1. мај“ Ниш и даје струч-
не налазе. У наведеним стручним налазима дати су ре-
зултати испитивања услова радне околине и константо-
вано је да су у просторијама Огранка ЕД Ниш спроведе-
не све мере безбедности и здравља на раду.

Периодична испитивања услова радне околине по ос-
талим огранцима, извршиће се у складу са законом де-
финисаним роковима и датумима истека рока од дана 
претходног испитивања.

Претходни и периодични лекарски 
прегледи запослених

У наведеном периоду реализализовани су периодични 
и претходни лекарски прегледи у складу са законом и 
планом реализације истих и наведени прегледи се оба-
вљају устаљеном процедуром уз поштовање дефиниса-
них рокова.

Такође у току је и систематски преглед запослених же-
на у ПД "Југоисток", и то врло свеобухватан.

Обиласци и контроле на терену
У циљу сагледавања реалног стања и извршења безбед-

носне процене са аспекта обезбеђења имовине и лица из-
вршени су обиласци свих објеката на територији ПД 
"Југоисток" Ниш, за сваки је израђен извештај о тренут-
ном стању и дати су предлози мера за отклањање уоче-
них недостатака и повећање безбедности имовине и лица 
на виши ниво.

Такође, свакодневно се у складу са Законом о безбед-
ности и здрављу на раду врше и обиласци и контроле 
примене мера безбедности и здравља на раду приликом 
извршења радова на терену. У ПД "Југоисток" Ниш врше 
се контроле и после радног времена, и ноћу, јер се анали-
зом дошло до закључака да се тада могу јавити највећи 
проблеми и то услед опуштања и пада концентрације за-
послених.

Руководилац Центра за безбедност и заштиту 
Предраг Стојиљковић / М. Шиндић  
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акциЈа "сат за нашу Планету" По шести Пут у србиЈи  

САт ЗА ПЛАНЕту уЗ БАкЉЕ и СВЕЋЕ

Осму глобалну волонтерску акцију  "Сат за нашу планету", која је 
окупила 87 градова у Србији, нишлије су обележиле 29. 
марта у амфитеатру на Кеју.

Са почетком у 20,30 сати на сат времена је 
искључена јавна и декоративна расвета на 
одређеним  институцијама и објектима попут 
Градске куће, зграде Народног позоришта и 
Бановине, а у мраку су били и централни 
градски тргови.

На кеју су, уз бакље и свеће, наступили бенд "Сон 
де Мар", женски академски хор СКЦ и хор 
гимназије "9. мај".

Акција се одржава осам година за редом у целом 
свету, а Србија се прикључила пре шест година. У њој 
сваке године учествује више стотина милиона људи 
широм света. Први пут је одржана 2007. године у 
Сиднеју као упозорење на превелику и неконтролисану 
потрошњу природних ресурса. Према подацима 
Светског фонда  за природу, становништво Земље троши 
50 одсто више ресурса у односу на њихову 
расположивост.

Подршку акцији у Србији ове године пружили су 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине, Министарство природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, градске управе, као и многе 
организације, школе, предузећа и појединци.

 М. Видојковић
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Плаћање рачуна за електричну 
енергију електронским путем

П оводом примедби купаца да је приликом плаћања 
рачуна за електричну енергију електронским пу-
тем (е-банкингом) дошло до извесног протока 

времена пре него што су уплате евидентиране и купци 
раздужени, наводимо објашњење. 

Наиме, могућа кашњења приликом плаћања рачуна за 
електричну енергију електронским путем нису ни у ком 
случају одговорност ПД "Југоисток", већ искључиво зави-
се од начина функционисања и радног времена платног 
промета код банака и достављања информације од стра-
не НБС.

Првенствено скрећемо пажњу купцима да приликом 
плаћања електронским путем, платилац даје налог за 
плаћање, а налог не мора да буде реализован тог тренут-
ка. Када ће бити реализован зависи од услова платног 
промета банке и није у свакој банци исти.

Уобичајено је код већине банака да радно време плат-
ног промета буде такво да се налози за плаћање дати рад-
ним данима до 15 или 17 часова реализују истог дана, а 
налози дати након тога се реализују следећег радног да-
на. Суботом и недељом платни промет углавном не ра-
ди.

Илустрације ради, могуће је да купац плати е-банкин-
гом рачун у петак увече, а да уплата буде реализована тек 
у понедељак. Електродистрибуција ће имати податак да 

је уплата извршена и раздужити купца за тај износ у уто-
рак, када нам Народна Банка Србије достави извод са уп-
латама на текући рачун за електричну енергију. Извод из 
НБС садржи само датум реализације налога, не датум да-
вања налога, тако да се под тим датумом раздужује ку-
пац. 

Купцима предлажемо да се информишу код својих ба-
нака о радном времену платног промета и да уплате врше 
у складу са тим, како би били сигурни да ће уплате бити 
благовремено реализоване.

ПД "Југоисток" има пуно разумевање за проблеме ку-
паца, те и у овој ситуацији жели да изађе у сусрет својим 
редовним платишама. Уколико купац изврши уплату пре 
рока за плаћање, а због наведене ситуације његова упла-
та буде касније евидентирана и због тога не оствари по-
пуст за редовно плаћање од пет одсто, потребно је да 
"Југоистоку" достави налог за уплату из банке и ми ћемо 
прихватити датум са налога као датум уплате и накнадно 
одобрити попуст.
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Посао који не допушта грешку

разговор са електроМонтероМ  бобаноМ стоЈановићеМ

Одговорност, за свој и туђи живот, 
најважније је правило у овом 
послу.  Зато су електромонтери, 
за разлику од радника других 
занимања,  пријатељи и на послу и 
у животу, каже Бобан Стојановић, 
електромонтер у Диспечерком 
центру ЕД Ниш

Како бисте најкраће описали монтерски посао?• 
Монтерски посао је одговоран, опасан и изазован. При-

мера ради - ревизија трафо станице.  Трафо станица је 
под напоном од 10 киловолти. Ревизија може и сме да се 
ради само после искључења овог напона.  Рећи ћете – па 
добро, искључиш 10 киловолти, и радиш. Једноставно, и 
није једноставно. Ту не смеш да погрешиш. Не сме да ти 
се деси да случајно не искључиш напон. Не сме да ти се 
деси да у било ком потезу и кораку направиш грешку, јер 
онда оде живот. И твој, и твог колеге. Овде, напросто, 
грешка није дозвољена. Са струјом нема шале.

Колико дуго се Ви бавите овим послом?• 
Пуних 28 година. А као да сам јуче почео. Завршио сам 

Електротехничку школу, указала се прилика да се за-
послим као електромонтер, и ја остадох монтер скоро 
три деценије. Радио сам у међувремену и на уличној ра-
свети, у трафостаници, а сада ме ево у Диспечерском цен-
тру са мојим другарима, екипом електромонтера која је 
као породица која се бави важним и одговорним послом. 
Функционишемо као један.

Шта је најтеже у монтерском послу?• 
Бити одговоран. За свој и туђ живот. Нема у овом послу 

играња. Можеш или не можеш. У овом послу мораш да 
будеш одговоран. То је најважнија ставка у опису посла 
електромонтера.

Мени се чини да ваш посао по тежини може да • 
се упореди са рударским?

Може и не може. Рудари раде тежак посао у физичком 
смислу. Монтерски посао је тежак због одговорности 
коју носи са собом. Дешавале су се непријатне ситуације 
и у нашем послу. Срећом, лакшег облика. Јер ми себи не 
смемо да дозволимо крупне грешке у којима може да 
страда свако од нас појединачно, али и грађани уколико 
нешто лоше  урадимо. У томе је тежина монтерског посла. 
Стално си на испиту, који не смеш да паднеш.

Да ли сте Ви лично некада нешто погрешили, • 
јесте ли се некада повредили на послу?

Ретко, и то су биле ситне грешке. Јер да су биле крупне, 
не бисмо данас разговарали овде.

Верујем да у овом послу има и лепих тренутака, • 
јер да их нема не бисте се у њему задржали 28 година.

У праву сте. Лепе тренутке чини добро друштво. А ми 
монтери смо добро друштво. Док људи у другим профе-
сијама, углавном, избегавају да се друже и имају прија-
теље на послу, код нас монтера је то обавеза. Само ако 
имаш доброг друга и доброг пријатеља на послу ти си си-
гуран да ти никада ништа лоше не може да се деси. Ми 
једни друге поштујемо, уважавамо, бринемо једни о дру-
гима и – што је најважиније у читавој причи – једни дру-
гима безгранично верујемо. Ја имам пријатеље на послу 
са којима се дружим овде, али и у приватном животу. Ми 
једни друге посећујемо, породично се дружимо, бивамо 
кумови једни другима, делимо све лепе и ружне тренутке 
у животу. Напросто смо заједно, као фамилија.

Бобан Стојановић : Одговорност пре свега

ЕД
 Н

иш
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Онда сигурно памтите неке лепе тренутке из тог • 
дружења?

Ма како да не памтим. Много их је било свих ових го-
дина. Ми, рецимо, идемо заједно на пецање. Цела екипа 
коју видите овде пеца заједно, припрема после тога ру-
чак, шали се и дружи. Знали смо, такође, да сви заједно 
одемо на језеро. Припремимо ручак, забаву себи, делимо 
све што имамо. Па Нове године када нас западне да буде-
мо дежурни. Приредимо дочек Нове године на послу. Као 
породица. У свакодневном животу и овде на послу ми 
живимо као породица. С обзиром да радимо по позиву 
ми смо овде у Диспечерском центру увек спремни и чека-
мо. У међувремену заједно ручамо, заједно попијемо ка-
фу, разговарамо, саветујемо једни друге, радујемо се за-
једно лепим тренуцима и заједно делимо лоше, ако их 
има.

Да ли бисте нешто мењали  да можете?• 
Нисам никада размишљао о томе. Свима нама је мон-

терски посао постао начин живота. Као што имате коло-
течину у кући, у својој породици, тако је имате и овде. Ми 
смо на све то навикли. На ове лепе тренутке о којима вам 
причам, али и на оне друге који захтевају да – шта год ра-

дили у том трернутку – одмах скочимо сви и крећемо на 
терен. Ако се догоди неки квар, ако избије негде пожар, 
или буде поплава, ми смо увек део те екипе која одлази на 
лице места. Можда смо до тог тренутка били у најбољем 
расположењу, можда смо на пола ручка или на пола раз-
говора. Истога часа смо на ногама и крећемо. И истога 
часа она одговорност с почетка приче, о којој сам вам го-
ворио избија на површину, буде на првом месту, а све ос-
тало је неважно. Све док се посао не заврши.

А како сте вредновани за ово што радите? Јесте • 
ли задовољни?

Солидно, да може да се живи. Због тежине посла мож-
да би требало и боље, али ми смо свесни у каквом окру-
жењу живимо и колико људи око нас имају далеко мање. 
Оно што ми зарадимо је сасвим довољно за живот.   

Жеље? Имате ли каквих жеља?• 
Не посебно. Осим  да сви ми, који радимо овај тежак 

посао будемо и надаље овакви какви јесмо. Одговорни, 
јер од наше одговорности зависе животи. 

М.Видојковић               
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Домаћинско пословање за 
добре инвестиције

настављени радови на уПравноЈ згради електродистрибуциЈе врање

П осле више година настављена је изградња Управ-
не зграде Електродистрибуције у Врању. Вред-
ност радова износи 62 милиона динара, а плани-

рано је да буде завршена за годину дана.

Овим ће бити комплетирана електроенергетска инфра-
структура у Врању, која је веома значајна за све будуће 
инвестиције и развој југа Србије –нагласио је Петар Шку-
ндрић, саветник премијера Владе Србије за енергетику.

Градоначленик Врања Зоран Антић каже да је, захва-
љујући ПД "Југоисток", Врање на путу да уђе у значајан 
инвестициони циклус. Очекује се почетак изградње  ве-
ликог фабричког система ГЕО који ће у првој фази за-
послити 1600, а потом још 2300 радника, а у најави је, ка-
ко каже, и италијански инвеститор за израду плочастог 
намештаја, као и Фабрика СИМ за производњу хемика-
лија.

Управна зграда у Врању је, по речима тадашњег дирек-
тора ПД "Југоисток" Игора Новаковића, стратешки ва-
жна за југоисточни део Србије у који ће се и у наредном 
периоду улагати. Он је посебно истакао резултат посло-

вања "Југоистока" у протеклој години и најавио да ће ово 
привредно друштво у 2014. години бити највећи инвес-
титор у овом делу Србије.

Инвестициони план "Југоистока" обухвата неколико 
значајних објеката – трафо станице "Ниш 10", "Ратко Па-
вловић", "Дољевац" и "Сокобања", чијом изградњом ће би-
ти обезбеђена енергетска стабилност у наредних 10 до 15 
година. 

Новаковић је посебно истакао домаћинско пословање 
"Југоистока" које му омогућава да, за разлику од многих 
других компанија, инвестира у нове објекте. Домаћинско 
пословање подразумева и уштеду, а "Југоисток" је успео 
да вредност Управне зграде ЕД Врање од процењених 85 
смањи на 62 милиона динара.

Због тога ће "Југоисток" у овој години бити највећи ин-
веститор и генератор развоја у региону, рекао је на крају 
Игор Новаковић.

М. Видојковић

Уместо 85 милиона, инвестиција кошта 62 милиона динара
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Прекид електричне енергије у 
околини Бабушнице

огранак "Пирот" захваћен невреМеноМ

К раткотрајно невреме средином априла захватило је неколико 
села у околини Бабушнице и проузроковало испадање 10 kV 
водова, најпре у правцу Црвене Јабуке, а затим и осталих водо-

ва који напајају електричном енергјом удаљена планинска села. Услед 
неочекиваних снежних падавина дошло је до сметњи на радио везама, 
те и нестанка домета у удаљеним селима, што је додатно отежавало 
рад екипа на терену. Према речима Драгише Стојановића, вишег са-
радника за одржавање пословнице Бабушница, искусне екипе те 
општине успеле су да до вечери санирају деведесет одсто кварова.

Последице неремена, од кидања проводника услед снежног терета, 
оштећених водова до ишчупаних изолатора, теренска екипа ЕД "Пи-
рот" успешно је отклонила, осигуравши нормално снабдевање елек-
тричном енергијом.

На санацији штете на мрежама и објектима радило се данима након 
непогоде. Међутим, и поред отежаних услова рада ни један радник 
електродистрибуције није повређен, а возила и техника сачувани су  
од већих оштећења - истиче Стојановић. 

Ј.К.
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Пуна сарадња на заштити 
објеката од пожара

традиција хуманости се наставља

сарадња електродистрибуциЈе лесковац са ватрогасно-сПасилачкоМ ЈединицоМ лесковац

добровољни даваоци крви ед лесковац

О пасност од избијања пожара једна је од главних 
претњи дистрибутивним електроенергетским 
објектима. Иако сви запослени у ЕД Лесковац 

који непосредно раде на одржавању ових објеката, про-
лазе редовне обуке из противпожарне заштите у којима 
се посебан акценат ставља управо на ове опасности, по-
следњи стуб одбране, ипак, представљају професионалне 
ватрогасне службе. Како због посебне обучености и спре-
мности да гасе пожар, тако и због посебне опреме за овај 
посао. Ипак, и професионалним ватрогасцима треба по-
моћ у овом послу када долазе у контакт са специфичним 
објектима и инсталацијама, какве се управо налазе у на-
шим ЕЕО и другим постројењима под напоном.   

Ватрогасцима је и прописана обавеза да се кроз одгова-
рајућу обуку, упознају са посебним околностима о којима 
се мора водити рачуна, када се интервенише на специ-
фичним објектима, какве су рецимо, трансформаторске 
станице.

У складу са овим а на основу договора надлежних у Ва-
трогасно-спасилачком батаљону Лесковац и Електроди-
стрибуцији Лесковац, радници Службе за безбедност, 
заштиту и IMS, запослени на пословима безбедности и 
заштите, Момчило Јовановић и Ранко Илић, упознали су 
крајем марта припаднике ватрогасне јединице Лесковац 
са свим аспектима безбедности о којима се мора водити 
рачуна приликом интервенције на објектима под напо-
ном. 

Сарадња између Ватрогасно-спасилачког батаљона ле-
сковачке полиције и Електродистрибуције Лесковац је, 
иначе, на високом нивоу и функционише, у свим прили-
кама када се за то створе потребе, беспрекорно и уз пуну 
међусобну помоћ и сарадњу. Најважније у таквом зајед-
ничком послу, јесте што прецизније дефинисати проце-
дуру реаговања, међусобног обавештавања и субордина-
ције, што је одавно устанављено и кроз низ година и ви-
ше разноврсних ситуација, показало пуну ефикасност.

Н. Станковић

У дружење добровољних давала-
ца крви Синдиката ЕД Леско-
вац наставља са својом хума-

нитарном активношћу прикупљања 
резерви крви. Двадесет првог марта 
ове године, Удружење је организова-
ло акцију давања крви у просторијама 
Погона ЕД Лесковац. Поред стално 
запослених у ЕД Лесковац, као и рад-
ника који у ЕДЛЕ обављају привреме-
но-повремене послове, у овој акцији 
је учествовало и неколико колега из 
ПД „Центар“ Крагујевац. Као и увек, 
да целокупна акција протекне успеш-
но и безбедно, побринуло се љубазно 

особље Службе за трансфузију крви 
Лесковачке болнице. Сви потенцијал-
ни даваоци крви подвргавају се свим 
поступцима претходне контроле ради 
утврђивања здравственог стања.

Овога пута прикупљено је 40 једи-
ница крвне плазме, а оно што и овога 
пута треба истаћи, јесте да је број за-
интересованих за давање крви био 
много већи, но из неког од здравстве-
них разлога, особље Службе за транс-
фузију крви им није одобрило да ово-
га пута дају крв.

Н. С
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Напади на екипе за контролу 
мерних места не престају

Г отово да не прође један месец, па ни недеља у годи-
ни, да се у неком делу Србије не забележи напад на 
екипе електродистрибуције, при вршењу њихових 

радних обавеза. Најчешће се то дешава при контроли 
исправности мерних места, односно откривању крађе 
електричне енергије или код обуставе испоруке енергије 
због дуговања.

Електродистрибуција Лесковац и њени радници који 
се баве овим пословима, у овом погледу не представљају 
никакав изузетак, напротив. Сваке године се забележи у 
просеку десетак па и више озбиљнијих напада на елек-
тромонтере који савесно обављају свој посао, да и не спо-
мињемо друге видове спречавања у обављању дуж-
ности. 

Најновији случај забележен је једанаестог априла, у по-
подневним часовима у једном од периферних насеља Ле-
сковца. Четворочлана екипа за контролу мерних места 
пошла је у контролу домаћинства за које су постојале из-
весне индиције, да се утрошена енергија не региструје 
правилно. Најблаже речено. Све је текло наизглед нор-
мално, уз пристајање јединог присутног укућанина, ста-
рије жене, да екипа изврши све неопходне радње за про-
веру. Међутим, у моменту када је шеф екипе, Горан Ста-
нковић, покушао да види шта се дешава иза бројила, до-

маћица га је без иједне речи, гурнула са столице. Горан је 
у паду, покушавши да одржи равнотежу, ударио лактом 
колегиницу Оливеру Раденовић, члана екипе. Од после-
дица наглог удара, Оливери су избијена три предња зуба, 
а Горан је такође, ударивши при паду у врата, задобио 
лакше повреде главе. Жена је потом почела да удара Го-
рана рукама по грудима, уз повике „Излазите, ја сам ср-
чани болесник“ након чега је ушла у кућу и закључала 
врата. Горан је наложио да се, због настале ситуације, 
прекине рад и позове полиција. Домаћица и након долас-
ка полицијске екипе, није хтела да отвори врата, чак ни 
да дозволи да се из превентивних разлога искључи струја, 
пошто је Горан у паду, истргао бројило, те су остали да 
вире проводници под напоном. У таквој ситуацији, мо-
рали су да прекину довод напајања на КП орману који је 
био доступан, на фасади куће. Случај је службено прија-
вљен и покренута је кривична пријава.

Овај случај додатно показује колико су оправдани апе-
ли које ЕПС већ годинама упућује ка надлежним инсти-
туцијама, да се радницима електродистрибуције који 
обављају посао на терену, додели статус службених лица, 
како би се овакав однос према њима једном заувек и трај-
но променио. Овде имамо случај да је инцидент изазвала 
старија женска особа (по њеној тврдњи, уз то и болесна, 
што је није омело да „мушки“ гурне нашег радника). Шта 
онда наши радници могу да очекују (питање је реторич-
ко, они то знају!) када се иза капије или улазних врата, где 
треба да врше контролу, нађу силнији и „спремнији“ му-
шки „домаћини“. 

Да је ситуација крајње озбиљна и да државни органи 
морају да реагују и заштите своју имовину и раднике који 
брину о њој, сведочи то што су наши електромонтери из-
ложени нападима и ван радног времена, у својој приват-
ности, а управо због савесног обављања посла. Тако је 
једном члану екипе недавно запаљен аутомобил испред 
куће, недуго након што је откривен један крупнији при-
мер крађе електричне енергије. Шта треба следеће да се 
деси, да би радници електродистрибуције могли да оба-
вљају свој посао без страха да ће, док прегледају бројило, 
осигураче и каблове, севнути неки ударац с леђа. 
Очигледно је да садашње стање не омогућава електро-
дистрибуцијама да ефикасно сузбијају крађу струје.

Н. Станковић

Монтери, честа мета вандала
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Синдикат "Независност" код 
директора ПД "Југоисток" Ниш

Н ово пословодство "Југоистока" на челу са дирек-
тором Дарком Булатовићем,  половином априла 
примило је главног повереника Синдиката "Не-

зависност" Владимира Радивојевића, секретара Мирољу-
ба Златковића и регионалног повереника Синдиката УЕР 
"Независност" Мирослава Величковића, како би се уп-
ознали са њиховим програмом. Преставници Синдиката 
"Независност" су навели да делују у саставу једне од две 
репрезативне организације, УГС - Синдикат Независ-
ност, и да као таква организација директно учествују у 
креирању закона и општег колективног уговора као и ос-
талих подзаконских аката који се тичу статуса запосле-
них. 

Преставници Синдиката "Независност" посебно су ис-
такли да су ови моменти трансформације ЕПС-а и корпо-
ративизације, најважније питање запослених јер се тичу 
статуса запослених, а да је главни повереник, по функ-
цији члан гланог одбора УЕР-а, у позицији да утиче на 
креирање социјалне политике у овој фази великих про-
мена. Синдикат  "Независност" упознао је директора са 
својим предлогом  који су преставили и у писму генерал-
ном директору ЈП ЕПС Александру Обрадовићу.

Грански Синдикат индустрије, енергије и рударства 
„Независност“ скреће пажњу да мере штедње које се наја-
вљују запосленима у јавном сектору -смањење зараде и 
смањење броја запослених  уз већ актуелни „солидарни 
порез“ сасвим сигруно ће непосредно погодити и угрози-

ти стандард запослених у ЈП "Електропривреда Србије". 
Иако сматрамо да запослени у ЈП ЕПС својим изванред-
ним производним резултатима одржавају стабилност 
читаве српске привреде и да треба да буду изузети из 
ових мера, спремни смо да прихватимо мере штедње уз 
услов да се прекине финансирање радничко-спортских 
игара, разних рекреација и осталих уштеда које не по-
гађају стандард запослених, а и да се на минимум сведе 
број путничких возила и рехабилитација.

Та средства би могла да се усмере на куповину заштит-
не опреме како би се побољшала примена Закона о безбе-
дности и здравља на раду, наведено је у писму.   

Да истакнемо да је од пре неколико дана УГС Незави-
сност преко председника  Бранислава Чанка  преузео ул-
огу председавајућег Социјално-економског савета Репу-
блике Србије, па ћемо за једну од наредних седница кан-
дидовати нека од  питања које смо Вам изнели у овом об-
раћању, речено је у писму.

Представници Синдиката "Независност" руководству 
"Југоистока" изнели су да су ово пресудни моменти тран-
сформације ЕПС-а и да би требало заједно и пословод-
ство и Синдикати да заштите интерес запослених, и до-
говорили су се о заједничкој сарадњи када је  у питању 
положај радника ЈП ЕПС.

М. Шиндић

Синдикат сменских радника ПД  ТЕНТ приступио Гранском 
Синдикату индустрије, енергије и рударства "Независност"

Синдикат сменских радника ПД ТЕНТ почетком марта приступио je Гранском Синдикату индустрије, енергије и 
рударства „Независност“, као репрезентативној организацији на нивоу Републике Србије, која у свом чланству 
окупља око 40.000 чланова из више од 185 предузећа. На тај начин је крунисана двогодишња сарадња ова два 
синдиката, која је допринела да Синдикат сменских радника ПД ТЕНТ потпише Колективни уговор на нивоу ПД 
ТЕНТ. 

Приступањем око 600 чланова Синдиката сменских радника ПД ТЕНТ у чланство Гранског синдиката индустрије, 
енергије и рударства „Независност, дошло је  до промене  -  за председника Синдиката „Независност“ 
Електропривреда Србије изабран је колега Драгослав Љубичић.

Синдикат „Независност“ Електропривредe Србије, као део Гранског Синдиката индустрије, енергије и рударства 
„Независност“, чине  синдикални повереници Синдиката „Независност“  из привредних друштава: ТЕНТ,  РБ 
„Колубара“, ТЕ „Костолац“, Југоисток, ЕД Београд, хЕ „Ђердап“,  

У складу са поглављем Акционог плана за решавање социјалних последица Енергетске заједнице, који је Влада 
Републике Србије усвојила 2009. године  Министарство енергетике, пословодство и Надзорни  одбор ЈП ЕПС треба 
да успоставе социјални дијалог са синдикатима око предстојећих процеса трансфромације и корпоративизације 
ЈП ЕПС. Осим што ће примену Акционог плана надзирати Секретаријат Енергетске заједнице и Европска комисија, 
то ће бити и део преговарачког процеса за приступање Европској унији. 

Синдикат „Независност“ Електропривреде Србије уз подршку Гранског Синдиката индустрије, енергије и 
рударства „Независност“,  биће социјални  партнер у дијалогу са пословодством, Надзорним одбором ЈП ЕПС и 
надлежним министарством.
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хронологиЈа живота и рада

Фотографије из  
личног албума  
Николе Тесле 

Р езултат дугогодишње сарадње између 
Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из 
Ниша, Електронским факултетом из Ниша и 

Музеја "Никола Тесла" из Београда заокружен је 
пројектом под називом „Хронологија Теслиног 
живота и рада“ – коментарише  аутор овог пројекта, 
професор на катедри за рачунарство Електронског 
факултета Владан Вучковић.

Поменути пројекат у виду дигиталног филма 
премијерно је приказан у Галерији Универзитетске 
библиотеке, 25. априла, а уједно је пропраћен 
изложбом „Фотографије из Теслиног албума“, Музеја 
"Никола Тесла" из Београда. „Прошле године смо 
обележили 150 година од рођења и 70 година од 
смрти овог великог научника. Ове године имамо 
прилику да се упознамо са фотографијама које 
никада раније нису  приказане“ – речи су директора 
Универзитетске билиотеке Зорана Живковића, 
којима је изложба представљена.

Сама изложба је јединствена утолико што 
презентује читав низ података  из живота Николе 
Тесле, које није било прилике раније приказати.

Директор Музеја "Никола Тесла" у Београду 
Владимир Јеленковић, изразио је задовољство због 
успешне сарадње и предпремијере дигиталног 
филма, најавивши премијеру за седамнаести мај, као 
део манифестације Ноћ музеја која ће бити одржана у 
преко шездесет градова широм Србије и више од 
четрдесет земаља Европе.

Лични албум Николе Тесле садржи и до сто 
двадесет фотографија из његовог приватног живота, 
које практично никада раније нису објављене. Разлог 
за то је тај што се за њих није могао наћи 
одговарајући контекст, с обзиром на то да је до сада 
живот научника приказиван искључиво кроз 
проналаске и рад у лабораторији.

Ј.К.
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У свету је 22. априла обележен Дан планете Земље. Порука Уједињених нација је 
инвестирање у обновљиве изворе енергије, обнављање градова и покушај 
мобилизације милиона људи широм света  да створе одрживу, здраву природну 
средину озелењавањем своје животне средине.

Широм Србије је Међународни дан планете Земље обележен различитим 
манифестацијама у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања 
природе.

У Нишу је на симболичан начин Дан планете Земље обележио и градоначелник 
Зоран Перишић, засадивши дрво испред Градске куће и при том истакао да свако 
својим понашањем треба да доприноси чистијем окружењу. 

Документарни филм "Један дан на земљи" (One day on Earth) премијерно  је 
приказан у Нишком културном центру . Документарац бележи активности које 
су се догодиле у једном дану, у животу људи широм света. Организатори кажу да 
постоји могућност да овај филмски пројекат постави светски рекорд као први 
филм који користи снимке из сваке државе на свету истога дана. Обележавање 
Дана планете у Нишу организован је од стране "ЕКОполис" мреже и Националног 
комитета светске еколошке кампање "Clean up the World - Очистимо свет", за 
Србију. Овом приликом додељена су признања најуспешнијим организацијама 
цивилног друштва, установама, предузећима, медијима и локалним управама 
за допринос и подстицај грађанске иницијативе у заштити животне средине.

Кампањом "Опланети се! Рециклирај" у оквиру које је организовано прикупљање 
пластичне амбалаже, старог папира и електронског и електричног отпада, овај 
дан обележен је и у Пироту.

Грађани Београда уживали су у Шестом еколошком фестивалу "Supernatural", 
којим се обележава Дан планете Земље, одржаном на београдском полуострву 
Ада Хуја. 

Локација фестивала је одабрана са намером да се ревитализује Ада Хуја у 
наредним годинама како би се нарушени екосистем овог региона вратио у 
првобитно стање. 

Покрет "Supernatural" је у сарадњи са Градским зеленилом успешно спровео 
акцију чишћења два хектара земљишта од грађевинског шута на Ади Хуји, а 
план је да  након фестивала овај реон остане еколошки камп за образовање деце 
и омладине о заштити животне средине. 

Ове године, свим посетиоцима који су на фестивал дошли бициклима обезбеђен 
је бесплатан улаз, као подстицај људи да се баве бициклизмом, да пешаче и 
користе градски превоз, што је у складу са европском политиком о урбаном 
саобраћају који у емисији угљен-диоксида учествује са 30 одсто.

Дан Земље обележава се од 1970. године, када је јануара исте, амерички сенатор 
и еколошки активиста Гејлорд Нелсон одлучио да се национална обука о 
животној средини зове Дан Земље и да се одржава 22. априла. У доба 
политичког активизма и студентских протеста Дан Земље привлачи многе 
репортере који о томе извештавају. Сенатор Нелсон препушта организацију 
студентима и одабира Дениса Хајеса за координатора.

Прикључују се многи грађани и Дан Земље као празник постаје веома успешан у 
Сједињеним Америчким Државама. Уз то, сенатор Нелсон следеће године 
проглашава трећу недељу у априлу као „Недељу Земље“, која постаје 
национални догађај. У сенци Дана Земље 1971. Амерички конгрес усваја већину 
закона за заштиту животне средине. 

 Ј.К.

захтеви за инвестирање у обновљиве изворе енергиЈе

Дан планете Земље 
обележен широм  
Србије
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ВОДА И ЕНЕРГИЈА 
ОБЕЛЕЖЕН CВЕТСКИ ДАН ВОДА, 22. МАРТ

Вода покрива 71% Земљине површине. Највећи део воде на 
Земљи (97%) налази се у морима, што значи да је некорисна 
за пиће и пољопривреду. Само 3% воде на свету је могуће 
искористити у те сврхе. Више од 2% тих ресурса налази се 
у северном поларном кругу, што додатно отежава њено 
искоришћавање.

Овогодишњи мото Светског дана вода „Вода и енергија“ за циљ има 
указивање на рационалније коришћење вода у производњи, бољи 
пренос енергије, као и на начине на које вода може да се што боље 
искористи. Будући да производња енергије и њен пренос захтева 
коришћење водних ресурса, посебно за хидроелектране, вода и 
енергија су блиско повезане и међузависне.

Око 1,1 милијарду људи нема приступ пијаћој води. Такође, око 2,5 
милијарди нема обезбеђене ни елементарне санитарне услове 
(претежно у Африци и јужној Азији), а више од пет милиона људи 
годишње умире од болести које су узроковане загађеном водом. 
Свесни ових чињеница, жеља Уједењених нација је спречавање 
хуманитарне катастрофе изазване недостатком воде, хране и 
енергетских услуга. УН, са својим чланицама и другим актерима 
усмерава пажњу на водно-енергетски потенцијал, са посебном 
пажњом на услове живота у сиромашним руралним подручјима и 
нехигијенским насељима, односно, како омогућити живот без 
приступа води за пиће. Ове године је посебна пажња усмерена на то 
како се могу идентификовати примери најбоље праксе који могу да 
створе и утичу на енергетски ефикасну „зелену економију“.

На конференцији Уједињених нација о животној средини  и развоју 
(УНЦЕД) 1992. године предложено је да се 22. март одреди као датум 
којим ће се  сваке године обележавати међународни дан слатких 
вода. Скупштина Уједињених нација прихватила је тај предлог и почев 
од  1993. године  овај дан се обележава скретањем пажње и 
наглашавањем различитих аспеката  слатких вода.

Неискоришћено богатство Србије
Србија је на 47 месту од 180 држава рангираних по количини водених 
ресурса у свету. У нашој земљи је концентрисано више од 20 одсто 
светских резерви слатке воде. Спадамо међу европске земље које су 
најбогатије изворима минералне воде али, без обзира на статистику, 
сваки трећи водовод у Србији је високо ризичан, јер испоручује воду 
која је микробиолошки и хемијски испод дозвољеног нивоа 
квалитета.

Трећина становништва Србије користи воду из изворишта, бунара и 
сеоских мрежа који никада нису контролисани. Последњи резултати 
испитивања здравствене исправности воде за пиће из 155 
водоводних система у Србији показује да је само 47,75% исправних 
водовода.

Са друге стране, наша земља не само да не користи велики 
потенцијал подземних вода, већ право богатство баца.

Посебан проблем представљају загађења подземних вода. Ова 
загађења једним делом узрокује пољопривреда - због 
коришћења вештачког ђубрива и отпадних вода из сеоских 
насеља. Велики проблем представља и последица 
загађења вода са неуређених депонија. Вода и отпад 
повезани су нераскидиво и погубно. Сваки отпад пре 
или касније доспева до подземних вода загађујући је. 
Воду је од отпада могуће заштитити једино 
изградњом депонија са контролисаним одводом.

У Србији је све мање и здраве изворске воде. 
Стручњаци сматрају да је главни разлог у 
неконтролисаној сечи шума и да се спас налази 
у планском пошумљавању, површинским 
акумулацијама, малим бранама и заштити 
изворишта река.

Према умереним демографским проценама светско 
становништво би се са садашњих 6,3 милијарде до 
2050. године могло попети на око 9 
милијарди људи. Због тог пораста 
ће се водни ресурси по 
становнику битно смањити, 
што ће у посебно тешку 
ситуацију довести 
најмногољудније континенте - Азију и Африку, а до 
великог смањења доћи ће и у Аустралији, Океанији и у 
Јужној Америци.

Сматра се да ће до 2025. године, две трећине човечанства 
осетити озбиљан недостатак воде. Томе доприноси у великој 
мери њена нерационална потрошња. У свету данас постоје 
регије које имају великих проблема са водом за пиће, чиме се 
непосредно угрожава опстанак људи и живота на том простору. 
У односу на раст становништва у следећих 25 година још 33 
државе ће се суочити са истим проблемом. Овакав развој 
може бити и неповољнији с обзиром на климатске промене 
које су данас видљиве и голим оком. У циклусу кретања 
питке воде (водена пара, киша, вода у рекама и језерима, 
подземна вода, вода у ледницима) људи могу користити 
само 0,05% од њене укупне количине. То је количина коју 
је могуће користити за људске потребе и потребе свих 
других живих бића која пију слатку воду. С обзиром на то 
да потребе за питком водом стално и брзо расту, а да су 
њене количине ограничене, човечанство ће се врло 
брзо суочити са недостатком питке воде. Проблем 
вода, искоришћавања и резерви постаје све важније 
питање савремене безбедности.
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Промене квалитета воде настају као последица природног хидролошког циклуса 
којим се обнављају залихе воде, али највећи утицај на промену квалитета воде 
има човек. Хемијски загађивачи у животној средини један су од најважнијих 
проблема већине земаља као стални непожељни пратиоци техничко-
технолошког развоја.

Највећи загађивачи површинских и подземних вода су: нафта и њени деривати, 
производи хемијске индустрије, отпадне и индустријске воде, градске отпадне 
воде из канализације и депоније индустријског и комуналног отпада.

Интензивни развој индустрије и технологије у свету, као и остале активности 
човека у производњи различитих производа и хране, довели су до велике 
производње различитих неорганских једињења која имају веома штетан утицај 
на воду.

Гасови који се ослободе током сагоревања фосилних горива у атмосферу, ступају 
у различите хемијске реакције и стварају опасна једињена (сумпорну и азотну 
киселину). Као последица ослобађања ових штетних једињења у атмосферу, 
настају киселе кише које падају на земљу и улазе у циклус кружења воде-
уништавају шуме, убијају рибе и многе друге животиње.

Ј.К.

САВЕТИ:

Рационално користите воду!• 
Уколико своју одећу перете хладном водом, сачуваћете 226 кг CO2 годишње!• 
Машине за веш троше 40-60l по једном циклусу прања, док машине за судове до 20l. Користите хладну воду уместо топле, и перите само • 
онда када их напуните вешом или судовима!

Загревајте само онолико воде колико Вам је неопходно! Ако загревате само онолико воде колико Вам је потребно уштедећете доста енергије. • 
Када би сви Европљани загревали само колико је неопходно избегли би литре и литре загрејане воде дневно. Енергија која би се сачувала 
била би довољна за напајање 1/3 уличног осветљења!

Око 15% просечног кућног рачуна иде на загревање воде. Да би мање трошили топле воде, боље се туширајте 5 минута него купајте!• 
Здравље људи може да буде угрожено и загађеном водом. Вода која је бактериолошки неисправна, а која се употребљава за пиће, утиче на • 
појаву цревних заразних болести!

Не сеците шуме! Сеча шума и погрешна обрада земљишта омогућава брзо отицање воде из брдско-планинских терена. Тиме се смањују • 
количине подземних вода, а истовремено осиромашује земљиште јер разара површински слој. Све ово утиче на појаву поплава и ерозију 
земљишта, као и смањење квалитета воде за пиће у подземним изданима.

Добро размислите пре него што фекалну воду излијете у реку! Вода за пиће може такође да се зарази и патогеним микроорганизмима. • 
Доказано је средином прошлог века, да се колера преноси водом загађеном фекалијама.

Неопходно је предузимање хитних мера за изградњу канализационих система у насељима где се отпадне воде третирају само путем • 
индивидуалних септичких јама које веома угрожавају подземна изворишта воде за пиће.

Не користите вештачка ђубрива! Загађење подземних вода настаје због пољопривредних активности које подразумевају коришћење • 
вештачких ђубрива, спирањем са депонија и понирањем у подземне воде.

Жива је веома опасна ако доспе у воду, јер тада постаје растворна и немогуће је уклонити је!• 
Користити биоразградиве детерџенте јер на тај начин помажемо биолошку разградњу, и спречавамо појаву еутрофикације (појава цветање • 
језера) а самим тим не угрожавамо живот организама који живе у језерима.

Користити омекшивач воде уместо омекшивача за веш, јер мека вода смањује потрошњу детерџента и штити машину, а настале отпадне • 
воде су прихватљивије за водотоке!

Водите рачуна о томе шта бацате у канализацију! Треба да имамо на уму да ће то завршити или у постројењу за пречишћавање отпадних • 
вода или у водотоку!

Не одлагати отпад у близини изворишта питке воде и водотока! Самим тим ћете спречити настајање великих количина отпадних вода на • 
самом извору!

Не сеците шуме у близини изворишта!• 
Контролишите ерозију тла на властитом имању садњом биљног покривача и стабилизовањем подручја склоног ерозијама!• 
Не одлажите старо моторно уље у близини водених ресурса! Један литар уља загади преко милион литара воде.• 
Пажљиво одлажите батерије! Једна батерија од цинка може да загади од 5-30 m³ воде, једна кадмијумска батерија може да загади од • 
3000-15000 м³ воде.
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Пролећне тегобе: Алергије

Пролеће је стигло, али заједно са мајским сунцем и 
цвећем долазе и карактеристичне пролећне тегобе- 
алергије. Особе склоне алергијама имају највеће 
проблеме баш у пролеће. Ако кијате, цури вам нос или 
вас пеку очи- кривац је, највероватније, пролећна 
алергија. Код пацијената се могу уочити и тамни 
колутови испод очију, такозвани алергијски подочњаци, 
који настају због ограниченог протока крви око синуса.

Др Гордана Грујић, уредница сајта www.porodicnilekar.
net, наводи да је алергија претерана реакција имуног 
система на стране супстанце, најчешће протеине. 
Насупрот уобичајном размишљању алергија не 
означава пад имунитета, већ погрешно усмерену 
одбранбену реакцију организма. И наследност игра 
значајну улогу– ако оба родитеља имају неку алергијску 
болест, шансе да и дете буде алергично су 60% веће. 
Занимљиво је и то да се не наслеђује склоност ка 
одређеном алергену, па ако су родитељи алергични на 
полен, дете ће бити склоно развоју алергија али не 
обавезно на полен.

Др Грујић ближе описује симптоме и каже да поред 
честог кијања и појачане  бистре секреције из носа, 
често је и нос запушен а осећај мириса смањен, јавља 
се свраб носа и сливање секрета низ ждрело који 
надражује грло и изазива кашљуцање. Понекад је 
кашаљ сув, дуготрајан и упоран. Пражњење синуса је 
отежано због отока слузокоже, па се може јавити и 
главобоља. Бол се такође јавља око носа и изнад 
горњих зуба, или у пределу чела.  Услед реакције 
слузокоже ока, јавља се свраб, црвенило и сузење 
очију. Реакција се, како докторица каже, може јавити и 
на доњим дисајним путевима, тада болесник тешко 
дише, има осећај недостатка ваздуха, свира му у 
грудима и кашље суво. Ако се симптоми не лече, може 
се надовезати и астма. Пролећне алергије се могу 
испољити и на кожи, али др Грујић наводи да је то 
веома ретко.

Као најчешће изазиваче алергија докторица наводи 
полен дрвећа, траве и корена који се разноси ветром. 
Најачи су полени брезе, платана, питомог кестена, 
јасена и јове.

Лечење се, каже др Грујић, обично почиње 
антихистаминицима. За теже случајеве додаје се 
кортикостероид у облику спреја за нос, а код блажих 
случајева лечење се врши  кромолинима. Ови лекови се 
могу и комбиновати. Преосетљивост на поједине 
алергене може се смањити и имунотерапијом- 
вакцинацијом против алергије. Предуслов је, наводи 
докторица, одређивање алергена на који је особа 
преосетљива. Имунотерапија се спроводи давањем 
поткожних ињекција раствора алергена, чија се 
концентрација постепено повећава. Спроводи се под 
надзором, наглашава др Грујић, у специјализованим 
условима, због могућности алергијских реакција. 
Раствор алергена може се узимати и орално у кућним 
условима, али тада терапија траје дуже- од 3 до 5 
година. Имунотерапија има значајног успеха и даје 
могућност потпуног излечења истиче др Грујић и додаје 
да се код особа које се лече на овај начин много ређе 
јавља бронхијална астма у односу на особе које пију 
лекове.

Превентива је најзначајнија, то потврђује и др Грујић. 
Она саветује да у периоду када цветају биљке на које 
сте алергични избегавате дужи боравак у природи, 
посебно када је суво, топло и ветровито време. Полена 
је мање за време хладних и влажних дана. Након сваког 
боравка у природи истуширајте се и оперите одећу, 
тиме ћете, наглашава докторица, спречити разношење 
полена по стану. Неки од општих савета су и да не 
сушите веш на отвореном, избегавате проветравање 
стана ујутру, редовно чистите филтере клима уређаја. 
Можете пратити и вредности полена у ваздуху преко 
медија и интернета, и, уколико сте у могућности, за 
време највећих вредности отпутовати на одмор негде 
где се очекују ниже вредности и тако бар мало уживати 
у благодетима пролећа.

Т.В.
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приредила: Тамара Величковић

“РОСКОу фАРМА ВЕТРА“,  
ЗАпАДНИ ТЕКСАС, САД
Изграђена је 2009. године, и укупног је капацитета 782 
МW. На 400 квадратних метара налази се  627 турбина 
које производе довољно енергије за 250 000 просечних 
тексашких домаћинства.

БРАНА “ТРИ КЛИСуРЕ“, КИНА
Најснажнија хидроелектрана на свету саграђена је 
2008. године на реци Јангце и капацитета је 18 000 
MW. У рад су пуштена 32 генератора а планира се 
још, тако да ће укупна снага бити већа од 20 000 
MW. Количина воде која по секунди прође кроз 
брану је невероватних 70 000 кубних метара. Ова 
количина довољна је да прозведе исту количину 
електричне енергије као и 15 нуклеарних реактора. 
Цену је платило становништво: Више од милион 
људи је исељено у току изградње.

“ГЕЈЗЕРИ“,  
СЕВЕРНА КАЛИфОРНИЈА, САД
Иако се постројење назива “Гејзери“, у 
питању су подземни резервоари паре у 
дубини планине, 70 миља од Сан Франциска. 
Водена пара покреће 22 електране на том 
подручију, производња електричне енергије 
почела је још давне 1921, али је постројење 
комерцијализовано тек 60-их. Укупан 
капацитет производње је 1 000 MW.
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“La RanCe” пЛИМНА 
хИДРОЕЛЕКТРАНА, фРАНцуСКА
Ова хидроелектрана налази се на ушћу истоимене 
реке, изграђена је 1966. године и укупне је снаге 240 
МW. Функционише слично класичним 
хидроелектранама- притисак воде покреће 
цилиндричне турбине које производе енергију. 
Енергија плиме и осеке има дугорочну будућност, 
посебно у времену које долази и које прети 
несташицом фосилних горива, једна од алтернатива 
ће бити баш овај начин производње енергије.

СИСТЕМ КОЛЕКТОРА СОЛАРНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, пуСТИњА МОхАВЕ, 
КАЛИфОРНИЈА, САД
Овај систем чини девет електрана, које сунчеву 
светлост преусмеравају на цеви испуњене 
синтетичким уљем. Топлота уља се даље 
преноси на воду, и ствара се пара која покреће 
турбине. Изграђена је 1990. године и укупног је 
капацитета 354 МW.

ЈАКОБСТАД ЕЛЕКТРАНА  
НА БИОМАСу, фИНСКА
Изграђена  је 2001. године и може произвести 240 МW. 
Она сагорева око 300.000 бала шумских остатака 
годишње. Електране на биомасу функционишу на 
једноставним принципима- биомаса се сагорева и 
добијена топлотна енергија се користи за покретање 
турбина. Недостатак је у томе што је количина биомасе 
потребне за производњу одређене количине енергије 
далеко већа него што би, на пример, била количина угља 
потребна за производњу те исте количине енергије.
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“HoRns Rev 2”  
ВЕТРО-пАРК, ШВЕДСКА
Највећи ветро-парк на води, налази се у 
Северном мору у плитким водама, удаљен око 30 
км од најзападније тачке Шведске. Завршен је 
2009, чини га 91 турбина и капацитета је 209 МW.

ОЛМЕДИЛА  
фОТОНАпОНСКИ пАРК, ШпАНИЈА
Овај парк изграђен је 2008. године и, иако 
заузима  огромну површину са 270 000 
фотонапонских панела, производи “свега“ 60 
– 85 МW. То јесте мало у односу на друге методе 
производње енергије, али и то је довољно да 
снабде енергијом преко 40 000 домова.Соларна 
фотонапонска ћелија је веома “елегантан“ изум- 
не садржи ниједан покретан део већ једноставно 
трансформише фотоне које емитује сунце у 
електроне неопходне за наш свакодневни живот. 
У плану је изградња још пројеката овог типа, 
тако да ће овај парк ускоро изгубити свој примат.

РОЗЕНБуРГ ЕНЕРГАНА ЗА СпАљИВАњЕ 
ОТпАДА, хОЛАНДИЈА
Ова енергана изграђена је 1972. године и може 
произвести 109 МW енергије.  Отпад се спаљује и топлотна 
енергија се користи за покретање турбина, исто као и код 
спаљива угља или биомасе. Недостатак је што се мора 
водити рачуна о великој количини отровних испарења 
која настају у току овог процеса.

“aguçadouRa” ЕЛЕКТРАНА НА МОРСКЕ 
ТАЛАСЕ, пОРТуГАЛИЈА
Изграђена је 2008, капацитета је 2MW и тренутно је и 
прва и једина комерцијална електрана овог типа на 
свету. Састоји се од више  секција међусобно повезаних 
цеви у којима се под налетом таласа ствара хидраулични 
притисак потребан за производњу  електричне енергије.
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