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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

У складУ са законом „ЕПс снабдЕвањЕ“ ПокрЕнУло ПостУПкЕ Против нЕПлатиша 

Принудна наплата за  
100.000 дужника 

Поступајући у складу са законским обаве-
зама, Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ 
покренуло је поступак принудне наплате пре-
ма свим дужницима из категорије домаћин-
става који имају дуг за утрошену електрич-
ну енергију закључно са новембром 2013. годи-
не. Иако је било довољно времена да се тај дуг 
измири, и поред опомене око 100.000 непла-
тиша није измирило своје обавезе, а настали 
дуг ће бити наплаћен принудним путем. 

Предмети за принудну наплату расподели-
ће се до краја ове недеље и то по случајном ра-
спореду, при чему ће сви регистровани извр-
шитељи добити подједнак број предмета и 
на транспарентан начин. Овим је у поступку 
доделе предмета обезбеђена равноправност 
свих извршитеља на територији седишта 
„ЕПС Снабдевања“. Без обзира на висину дуга, 
дужници ће поред износа дуга и законом 
одређене камате имати обавезу да плате и 
трошкове извршења, који су за дуговања до 
30.000 динара фиксни и износе 4.200 динара, а 
за већа дуговања обрачунавају се по скали ко-
ја је прописана и објављена у Службеном гла-
снику РС.

ПД „ЕПС Снабдевање“, такође, жели да об-
авести јавност да се у складу са престанком 
важења Закона о радиодифузији и ступањем 
на снагу Закона о јавним медијским сервиси-
ма, месечна РТВ претплата не наплаћује по-
чевши од августа 2014. године. Уплате за РТВ 
претплату по задужењу за јул купци ће моћи 
да измире на досадашњи начин само до излас-
ка новог обрачуна за август. На рачуну за ав-
густ, који ће грађани добити почетком сеп-
тембра, наћи ће се обавештење о стању дуга 
за РТВ претплату, као и број рачуна Јавног 
медијског сервиса Радио телевизије Србије, на 
који ће грађани моћи да измире своја евенту-
ална заостала дуговања. То значи да од дана 
добијања рачуна за електричну енергију за 
август сав новац који купци уплате одлази 
само на измирење обавеза за електричну 
енергију.

(преузето из е-инфа) 
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успех - резултат дисциплине 
међу радницима

министар ЕнЕргЕтикЕ алЕксандар антић Похвалио "ЈУгоисток"

Министар рударства и енергетиике Александар Антић, током боравка у Нишу ради одржавања  
свечане седнице Владе Србије,  обишао је "Југоисток" где је у више наврата похвалио рад и 
успех које ово предузеће бележи последњих месеци. Наплата је од почетка године повећана за 
15%, губици су смањени, а новац уложен у нове инвестиције међу којима су трафостанице у 
Дољевцу и Соко Бањи. Укупна вредност оба посла је око 350 милиона динара. Ово су подаци које 
је званично регистровао ЕПС.

" Успех је резултат боље организације свих директора 
и радника и њиховог савеснијег односа према послу" 
- нагласио је директор "Југоистока" Дарко Булато-

вић. 

Он је рекао да ће наплата и смањење крађе електричне 
енергије бити приоритетни задаци "Југоистока" јер од то-
га зависи стабилност система и снабдевање грађана елек-
тричном енергијом.

"Те чињенице треба да буду свесни и грађани, али и сви 
запослени у овом предузећу, које представља највећи и 
најскупљи систем за одржавање у земљи. Уколико грађа-
ни не плаћају струју нећемо бити у могућности да улаже-
мо у одржавање и осавремењивање система, што значи 
да ће остајати без струје" - рекао је директор Булатовић.

Он је министру предочио опасност од губитака због 
крађе струје на овом, као и на многим другим подручји-

ма у Србији. "Југоисток" је - казао је - увео строжу контр-
олу потрошње у свим огранцима које покрива.

"Уверавам све лопове да ће кад-тад  бити раскринкани. 
Морају бити свесни да их после тога очекује велика казна 
- почев од искључења са дистрибутивне мреже, преко из-
мештања мерног места, до плаћања неовлашћене потро-
шње за годину дана. Уз то, биће и кривично гоњени и пр-
инуђени да плате све судске трошкове. Када се подвуче 
црта, новчана казна може да износи и неколико стотина 
хиљада динара" - упозорава директор ПД "Југоисток" Да-
рко Булатовић уз напомену да се то чини ради смањења 
губитака предузећа, али и због свих оних грађана који 
годинама уназад редовно измирују рачуне, а због овак-
вих примера могу бити доведени у ситуацију да имају 
неквалитетно снабдевање струјом.

М. Видојковић
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РАД, РЕД И ДИСЦИПЛИНА 
ЈЕДНАКО УСПЕХ

интЕрвЈУ са дирЕктором Пд "ЈУгоисток" дарком бУлатовићЕм

ПД "Југоисток" сапада у ред најуспешнијих 
привредних друштава у Србији у наплати 
електричне енергије. Биланс успеха је први 
пут после 2006. године у плусу за милијарду и 
300 милиона динара. Са крађом струје, која 
производи губитке намеравамо озбиљно 
да се ухватимо у коштац, каже директор 
Булатовић.

Министар Антић се приликом недавне посете, • 
врло похвално изразио о "Југоистоку" рекавши да је 
међу најуспешнијима у Србији. Шта се то  догодило у 
"Југоистоку"?

Ништа посебно ни револуционарно. Ствар је у томе 
што се у нашем друштву нормалне појаве сврставају у не-
уобичајене. Зар није нормално да једно предузеће, у којем 
се домаћински послује, постиже добре резултате? А ми 
смо у протеклом периоду домаћински пословали и јед-
ноставно радили свој посао. Сви - почев од одржавања до 
руковођења предузећем. Били смо одговорни у послу и 
резултати нису изостали. Сматрам да, уколико настави-
мо тим путем, можемо лако да будемо и најбољи.

Постигли смо јако добре резултате у наплати. ПД "Ју-
гоисток" остварило је јула месеца 118% наплате.  Гледано 
кумулативно у односу на исти период прошле године 
"Југоисток" је најбољи - за 4% има боље резултате у одно-
су на друго, за 6% у односу на треће привредно друштво 
у ЕПС-у.

Осим тога, први пут од 2006. године биланс успеха "Ју-
гоистока" је у плусу за милијарду и 300 милиона динара. 
Поређења ради - биланс успеха је увек био у минусу у 
распону од минус 300 милиона до минус пет милијарди 
динара.

Без обзира на постигнути успех лично нисам у потпу-
ности задовољан јер сматрам да ПД "Југоисток" са посто-
јећим капацитетима и расположивим ресурсима може и 
више и боље. И ми смо направили план како да то пости-
гнемо.

Ви сте на овој функцији неколико месеци. По • 
устаљеној пракси очекивало се да нови директор 
доведе неке своје људе и са њима направи тим. Ви то 
нисте урадили.

Зашто би нови људи били гаранција квалитета? Квали-
тет се, по мом мишљењу, постиже бољом организацијом 
посла и максималним искоришћавањем већ постојећих 
капацитета. Дакле, уз коришћење знања и способности 
које већина запослених у "Југоистоку" има. Настојао сам 
као директор, а испоставило се да је то јако важно, да на-
правим бољу организацију посла. Јер Електропривреда 
Србије има довољан број паметних и способних људи ко-
ји могу да одговоре свим задацима, ваља их само органи-
зовати и омогућити им да раде оно што најбоље знају и 
умеју. Нови људи никако не могу бити бољи од оних, који 
су у систему већ годинама. Али је зато било потребно да 
управо те људе, од којих су многи били маргинализовани 
и нису могли у потпуности да искажу своје знање и умеће 
на радним местима где су били распоређени, распореди-
мо на права места. И то смо учинили.  Позитиван ефекат 
се, као што видите, одмах примећује а да при том, као 
што рекох, ништа револуционарно није урађено.

Споменули сте домаћински однос. Колико су, у • 
овој причи, важни ваши обиласци сваког сегмента 
Привредног друштва "Југоисток", јер Ви сте 
практично свакога дана у неком другом делу куће, а 
најмање у својој канцеларији?
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Обиласке, наравно, користим и ради бољег уп-
ознавања са људима, али пре свега ради контро-
ле. Једино тако може да се направи добра анали-

за пословања појединих сегмената и извуку закључци на 
основу којих многе ствари можемо да поправимо или 
унапредимо. Другим речима, да боље радимо.

Подаци говоре да смо на такав начин направили по-
мак. Код наплате, рецимо. Са 15% већом наплатом у од-
носу на исти период лане ми смо међу најбољима у Срби-
ји. Губици су остали на прошлогодишњем нивоу што је, 
такође, успех. Верујем да ћемо задржати добре резултате 
и по питању поузданости система, управљања, уштеде, 
организације, радном учинку, па ако хоћете и задово-
љству на послу. У свим овим елементима већ долази до 
извесног померања, што значи да имамо шансу да будемо 
далеко бољи.

Код наплате се, рекосте, осећа помак и постижу • 
резултати. Како излазите на крај са великим 
дужницима који су одувек били камен спотицања?  

Тако што смо ставили тачку на категорију купаца елек-
тричне енергије који су били повлашћени у смислу да мо-
гу да позову телефоном, спрече искључење и одложе пла-
ћање. Привилегованих више нема. Не постоји нико кога 
Закон штити и омогућава му да своје обавезе не измирује 
и не постоји нико коме ће директор "Југоистока" прогле-
дати кроз прсте зато што му је пријатељ, партијски друг 
или у нечему моћан. А ако то не чиним ја, не смеју да чи-
не ни остали директори из менаџмента "Југоистока". До 
успеха се стиже само уколико правила важе за све, ако 
нема изузетака и нема привилегованих. Ми већ корачамо 
тим путем и мислим да успех неће изостати, тим пре што 
наш успех доприноси и развоју целокупне заједнице и од 
државног је интереса.

Постоје и проблеми са којима се суочавају сва • 
Привредна друштва. Крађа струје је један од већих. 
Шта ћемо са крадљивцима струје?

Лако ћемо са њима. Чињеница је да је то велики про-
блем "Југоистока". Нека Привредна друштва успевају да 
се са њим боре успешно, друга не. Што се "Југоситока" ти-
че, намера нам је да се са овим проблемом озбиљно ухва-
тимо у коштац.

Разуме се, пре свега апелујемо на све наше потрошаче 
да редовно измирују своја дуговања. Трудићемо се да об-
јаснимо да не смеју себи дозволити да очекују од државе 
да плати њихов дуг, јер тога нема нигде у свету. Држава је, 
додуше, показивала слабост и чинила такве потезе у про-
теклом периоду, па су грађани те пропусте прихватили 
као правило. А није, и не може бити. Направљени дуг мо-
ра да се плати, јер проистиче из личне потрошње.

У противном - ми се вртимо у круг. Држава мора да бу-
де јака, да би и њени грађани ојачали своје позиције. 
Наша, и пословна политика у овој земљи, мора  коренито 
да се мења. За 180 степени. Проблем је, још увек, у нашим 
главама. Када успемо тај проблем да решимо - почев од 
менаџмента, преко запослених па до грађана који су на-
ши потрошачи, ми смо посао завршили. Тек тада можемо 
да кажемо да радимо и живимо на здравим основама. А 
то је процес, који не може да се догоди преко ноћи.

Шта намеравате да предузмете?• 
Отварамо Канцеларију за губитке, која ће се успут ба-

вити и наплатом. Али, губици ће јој бити приоритет. У 
канцеларији ће радити људи који су овде запослени, али 
имају афинитета за послове комуникације са великим 
потрошачима. Имаће спискове пред собом и свакоднев-
на обавеза ће им бити да на најуљуднији начин подсећају 
дужнике да дуговања измире. Од њихове ажурности у 
послу зависи и уштеда од најмање милијарду динара го-
дишње, а то није мало.

Формираћемо специјалне тимове састављене од кон-
тролора за смањење губитака. То ће бити људи од највећег 
поверења којима ће бити обезбеђени сви услови - почев 
од специјалних униформи и идентификационих карти-
ца, до возила  која морају да имају у сваком тренутку. 
Проћи ће специјалне обуке, јер и њихово понашање на 
терену је јако важно. Они не смеју да подсећају на органе 
присиле, већ на људе који ће на неки начин и едукативно 
деловати на грађане да коначно схвате да је струја нешто 
што је преко потребно сваком од нас, али нешто што мо-
ра да се плати као и сваки други производ који купују.

Да ли је у плану нека нова инвестиција?• 
И поред недостатка новца ми тренутно имамо две 

важне инвестиције - трафостанице у Соко бањи и Доље-
вцу. Обе су од велике важности јер ће значајно побољша-
ти снабдевање на овим подручјима где грађани годинама 
уназад имају проблеме. Улагаћемо у оно што је приори-
тет и неопходно за нормално функционисање система.

Како гледате на будућност "Југоистока" у оквиру • 
ЕПС-а?

За мене је увек општи интерес изнад појединачног и 
личног. ЕПС је јединствени систем привреде Србије и ако 
он буде имао успеха, имаћемо га и ми. И обрнуто- сами 
морамо да доприносимо том успеху.  Лично верујем у бо-
ље дане за Електропривреду Србије, самим тим и за 
"Југоисток."

М. Видојковић
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договор решава дуг

дирЕктор "ЈУгоистока" дарко бУлатовић на ЈУгУ србиЈЕ

Конструктивна прича и разуман договор су једини начин да се дође до решења проблема великих 
дуговања грађана у Бујановцу и Прешеву према Електродистрибуцији - закључак је разговора 
директора ПД "Југоисток" Дарка Булатовића са председницима општина Бујановац и Прешево, 
Нагипом  Арифијем  и Фагми Мустафом.

П редставници општина на југу Србије које су нај-
већи дужници на територији коју покрива ПД  
"Југоисток" оцењују да оваквих разговора треба 

да буде што више и чешће јер показују да међусобним ра-
зумевањем проблеми могу лакше да се реше.

Разговарало се о побољшању наплате електричне енер-
гије и смањењу губитака. Није било речи о процентима 
грађана који не плаћају струју, али је речено да су ове две 
општине међу првима по дуговању од укупно 44 колико 
покрива "Југоисток".

Договор је да бољом сарадњом са локалним самоу-
правама апелујемо на грађане да измирују дуговања, да 
им објаснимо да је то важно не само за "Југоисток" и ЕПС, 
већ и за све њих који тамо живе, да свако од нас почне да 
ради свој посао на најбољи начин, а резултати неће изо-
стати - каже директор Дарко Булатовић  и наглашава да и 
"Југоисток" има своје обавезе да грађанима омогући ре-
довно и квалитетно снабдевање електричном енергијом.

Разговорима су задовољни и представници Бујановца 
и Прешева који су обећали да ће утицати на грађане да 
измирују своје обавезе. Поменули су и своју иницијативу 
да се огромна дуговања грађана, стара до 15 година, от-
пишу како би у наставку могли редовно да плаћају струју. 
Директор "Југоистока" је одговорио да то није у надлеж-
ности Привредног друштва у Нишу и да за такве ствари 
морају да се обрате вишим инстанцама.

Дугују углавном грађани, локалне самоуправе су своја 
дуговања измириле, а заостала измирују кроз споразум о 
репрограму дуга који је потписан крајем прошле године 
- каже председник општине Бујановац Нагип Арифи.

Дугови грађана за струју гомилају се петнаестак година 
уназад. Посебно у  општинама, попут Бујановца и Преше-
ва, у којима је већина навикла да струју не плаћа.

Проблем не може преко ноћи да се реши. Биће потреб-
но време да остваримо бољу комуникацију са ло-
калним самоуправама на југу Србије, али и са 
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грађанима јер проблеми дуговања се разликују од општи-
не до општине. То је наша заједничка обавеза уколико 
желимо да ЕПС, као једно од наших највећих предузећа, 
функционише нормално и буде стабилно. Од његове ста-
билности зависе и грађани које снабдева електричном 
енергијом. Јер струја је данас нај-већа потреба и незаме-
нљив ресурс, без којег грађани не могу - наглашава ди-
ректор "Југоистока" Дарко Булато-вић.

Директор Булатовић је потом обишао Велики Трновац, 
где су дуговања  највећа, и разговарао са грађанима. Наи-
шао је на исту причу као и у многим другим крајевима 
Србије - већина њих се жали на незапосленост, сиромаш-
тво и немогућност да редовно измирују своје обавезе. 
Директор "Југоистока" је настојао да на конкретним при-
мерима грађанима објасни да је редовно плаћање рачуна 
за струју обавеза, која не може да се избегне. "Да ли може-
те да наточите бензин на бензинској пумпи, одете и не 
платите. Не можете, разуме се. Још мање можете да то чи-
ните годинама. Тако би ваљало понашати се и када је стр-
уја у питању. Можда још ажурније, јер је струја потреб-
нија од бензина"- нагласио је Булатовић.

Приликом обиласка Великог Трновца представници 
"Југоистока" су , у разговору са грађанима, наишли и на 
Илису Салихија, грађанина, који је неколико дана пре 
тога напао екипу Електродистрибуције Врање јер му је 
тога дана искључена струја. 

"Није ми била намера да се било с ким обрачунавам. Је-
дноставно сам био револтиран јер сам, међу бројним гра-
ђанима са јако високим дуговањима, онај ко је имао мали 
дуг - 9300 динара. Када сам тог јутра схватио да ми је ст-
руја због толиког дуга искључена, а њима није, кренуо 
сам до трафостанице где је била екипа Електродистри-
буције. Онако изнервиран, ударио сам песницом шофер-
шајбну и разбио је. Ја те људе познајем, неки су ми и рођа-
ци и таман посла да бих се са њима тукао.  Дуг сам изми-
рио и сматрам да сви морају да плаћају струју, што ћу и у 
наставку чинити. Само тражим од Електродистрибуције 
да буде једнака према свима, односно да иде редом - и пр-
во кажњава највеће дужнике" - наглашава Илиса Са-
лихи.

Управо то је и један од разлога што је директор "Ју-
гоистока" Дарко Булатовић посетио југ Србије и што сва-
кодневно обилази  све огранке које покрива ово привред-
но друштво. 

Према његовим речима оваква пракса обиласка свих 
општина које покрива ПД "Југоисток" биће настављена и 
убудуће и проблеми ће бити решавани у зависности од 
конкретне средине. Договор са локалним самоуправама 
је задатак број један, наглашава,  јер само на такав начин 
дугогодишњи проблеми који захтевају и промену свести, 
могу да се реше.

М. Видојковић

Директор "Југоистока" обишао је и Велики Трновац, где је  недавно нападнута екипа  
Електродистрибуције Врање и разговарао са грађанима
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струја мора да се плаћа

актУЕлна искљУчЕња стрУЈЕ У токУ авгУста

П осле рока од 15 дана за измирење дуга за ут-
рошену електричну енергију, од средине ав-
густа ове године, сви они чија су дуговања 

већа од 10.000 динара могу да очекују екипе "Југоис-
тока" пред вратима са налогом за обуставу испоруке 
електричне енергије.

Према речима Драгослава Павловића, шефа Каби-
нета директора "Југоистока", почетком августа посла-
то је око 20.000 упозорења пред искључење, што је 
око три одсто од укупног броја купаца у "Југоистоку" 
који износи 600.000.

Наша су очекивања да је до сада по упозорењима 
пред искључење реаговала бар половина опомену-
тих за дуг и да су своје обавезе већ измирили, али то 
истовремено значи да је још половина, 10.000 потро-
шча у високом ризику да остану у мраку. Када су у 
питању купци у самом граду Нишу, издато је око 
3500 налога за обуставу, додаје Павловић.

Он напомиње да је одређивање критеријума којим 
купцима ће се ускратити даља испорука енергије ис-
кључиво у надлежности ПД "ЕПС Снабдевање".

Налози за искључење по којима ће радити наше 
екипе штампани су за дуговања од 10 и више хиљада 
динара, мада постоје потрошачи који ће без струје 
остати и ако имају знатно мањи дуг. Примера ради, 
ако је по претходној опомени купац имао дуг 20 
хиљада динара и измирио 15, налог за искључење 
добиће због преосталог дуга од пет хињада динара, 
појашњава Павловић. У случају да буду искључени 
са мреже, потрошачи су у обавези да осим компле-
тног измирења дуга за струју плате и поновно при-
кључење на мрежу.

Шеф Кабинета Драгослав Павловић категорично 
одбацује сваку могућност договорног плаћања зао-
сталих дуговања за струју, јер ПД "Југоисток", већ го-
дину дана, од како је формирано ПД "ЕПС Снабде-
вање", није адреса за договарање.

Ипак, врата "Југоистока" нису  посве затворена. 
Пословодство "Југоистока", на челу са директором 
Дарком Булатовићем, по новој пракси од почетка ав-
густа, прима грађане сваке суботе по распореду који 
је претходно заказан како би се изашло у сусрет сви-
ма који желе да разговарају са директором и што 
ефикасније решавали евентуални проблеми.

С. Манчић

Борба са крађом струје

Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије ''Југоисток'' Ниш на територији својих шест 
огранака поднело је само за првих шест месеци ове 
године укупно 975 кривичних пријава против лица за 
која је утврђено да су неовлашћено користила 
електричну енергију, као и 430 кривичних пријава за 
лица која су извршила самовласно прикључење на 
дистрибутивни систем након обуставе испоруке 
електричне енергије због доспелих, а неизмирених 
обавеза. Пријаве су поднете месно надлежним 
тужилаштвима, тако да ће утврђена неовлашћена 
потрошња и самовласна прикључења добити свој 
судски, кривичноправни епилог. Поред 
кривичноправног, случајеви неовлашћеног 
коришћења електричне енергије ће бити и 
парничним путем процесуирани са захтевом за 
накнаду штете причињене ''неовлашћеном 
потрошњом''. С обзиром на то да овакав вид 
поступања несавесних корисника система има 
обележја кривичног дела крађе, за кривична дела за 
која су поднете кривичне пријаве предвиђене су 
новчане казне или казне затвора у распону од једне 
до три године. 

Поред овог, Привредно друштво "Југоисток" покреће 
поступак и против девет својих запослених који су 
несавесно поступали злоупотрбевши службено 
овлашћење.
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КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У 
"ЈУГОИСТОКУ"

Уместо колеге Мирољуба Јовановића, који је пре одласка у пензију 
обављао функцију руководиоца Центра за смањивање губитака у 
"Југоистоку", на чело поменутог Цетра постављен је Владимир 
Љубић, дипломирани инжењер електротехнике који је у радном 
односу у ЕПС-у од 1993. године. Владимир Љубић је рођен 
30.01.1966. године у Лесковцу. Дипломирао је на 
Електротехничком факултету у Београду, одсек енергетика, смер 
електропривредни системи. У ЈП ЕПС радио је на следећим 
пословима: инжењер за апликациони софтвер (1993-1995.), 
инжењер за релејну заштиту (1995-2000.) и као главни инжењер 
енергетике и развоја. Функцију директора погона ЈП 
Електродистрибуција Лесковац обављао је од 2000. до 2004. године, да 
би од 2004. до 2006. године био технички директор у ЕД Лесковац. Са 
формирањем ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Владимир Љубић распоређен је на 
функцију директора Дирекције за планирање и инвестиције и ту се задржава до 
2009. године. Након тога радио је као водећи стручни сарадник за надзор.

Од 2005. до 2010. године Љубић је био члан Техничког савета ЕПС-а, а од 2006. до 2009. 
године и председник Техничког савета ПД "Југоисток".

Поседује три лиценце Инжењерске коморе Србије из области пројектовања и извођења 
радова. 

Ожењен је и отац две ћерке.

Нови руководилац Центра за набавке и уговоре је Данијела 
Јеленић Александрова која је ову функцију обављала и од августа 
2009. до децембра 2103. године. Данијела је рођена 29. јула 1972. 
године у Нишу. 1998. године дипломирала је на Електронском 
факултету у Нишу стекавши звање дипломираног инжењера 
електротехнике за аутоматику и електронику. Сарадња са ЕД 
Ниш почиње 1998. године када је Данијела, уписавши магистарске 
студије на Електронском факултету у Нишу, добила стипендију 
Министарства за науку и технологију у привреди. Радни однос у 
тадашњем ЈП ЕД Ниш, Данијела заснива јула 1999. године у 
Рачунском центру и Служби за инвестиције, пројектовање и надзор. 
Као млађи инжењер ангажована је од 2002. до 2003. године у Служби за 
експлоатацију ЕЕ објеката и Одсеку за мерење и релејну заштиту, да би од 
2003. до 2005. године радила као инжењер за експлоатацију у Одсеку за 
диспечерске послове.

Од 2005. до 2007. године радила је на местима шефа Одсека за техничке услуге 
потрошачима и Одсека за мерна места, да би од 2007. до 2009. године била шеф Службе за 
јавне набавке у Дирекцији за планирање и инвестиције у ПД "Југоисток" Ниш. Пре 
постављања на место руководиоца Центра за набавке и уговоре, Данијела је радила као 
шеф Службе за односе с купцима у ЕД Ниш.

Удата је и мајка једног сина.

Владимир Љубић,  
нови руководилац Центра за смањивање губитака

Данијела Јеленић Александрова,  
нови руководилац Центра за набавке и уговоре

С. Манчић
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ухваћен на делу

Власник Сервиса за поправку аутомобила „Буца“ и брзе хране 
у Предејану, Славољуб Цветановић,  контролом откривен 
како троши велику количину струје, коју не плаћа. Обрачун 
неовлашћене потрошње на том бројилу је 963000 динара

Е кипа Центра за смањење губитака је, по дојави, по-
сетила ово место на југу Србије, где се струја краде 
свакодневно и у великим  количинама, чиме се на-

носи штета ПД "Југоисток".  Већ код прве контроле, екипа 
је открила „крупан случај“.

„Власник није био у радњи па смо ми, док смо га чекали 
да откључа ормарић, прикључили уређај на доводни вод 
и приметили да је потрошња струје огромна, а да је броји-
ло потрошњу уопште не региструје. Кључеви, које је наш 
колега случајно држао у руци, напросто су се залепили за 
неоткључани ормарић“ – каже  Катарина  Милосављевић 
Николић, шеф Службе за контролисање бројила. 

“Када је власник стигао и отворио ормарић, на бројилу 
смо одмах видели магнет. На наше питање шта је то, вла-
сник је хладно одговорио:  "Па, магнет“. 

„Бројило је магнетом уништено до те мере, да му сер-
вис неће бити ни од какве помоћи. Може једноставно да 
се баци" – каже Катарина Милосављевић Николић.

Струја је одмах искључена, неовлашћена потрошња за-
бележена и чека се уобичајена процедура.  Власник елект-
ричну енергију може да добије тек када плати неовла-
шћену потрошњу. Уколико не плати – следи кривична 
пријава после које морају да се измире сва дуговања уз 
плаћање редовне потрошње и свих успутних трошкова. 

Власник Сервиса за поправку аутомобила и брзе хране, 
који је у Предејану ухваћен у крађи струје, према саз-
нањима екипе Центра за смањење губитака је из Ниша, 
где, такође, поседује приватне радње. 

 М. Видојковић
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Жестока борба против губитака

одЕљЕњЕ за оджавањЕ мЕрних мЕста и лабараториЈа контролног тЕла

Мерни елементи свих нових купаца мораће од 1. септембра да прођу кроз контролу пре 
стављања у функцију. Сервис, у склопу Одељења за одржавање мерних места и лабараторије 
контролног тела , преузима поправку свих старих бројила.

О дељење за одржавање мерних места заједно са 
лабараторијом контролног тела, уз велику помоћ 
директора ПД "Југоисток" Дарка Булатовића и 

директора огранка Ниш Андрије Вукашиновића, укљу-
чиће се од 1. септембра интензивније у акцију борбе про-
тив губитака на читавом подручју које покрива ПД „Југо-
исток“. Како би што више утицало на смањење губитака , 
превентивно ће се контролисати сви мерни елементи али 
и струјни и напонски мерни трансформатори свих нових 
купаца пре почетка њихове употребе.

„Циљ ове акције је да се превентивно делује на сваку, 
евентуално насталу грешку, у производњи мерне опреме 
која би могла да изазове губитке“ – каже Дејан Величковић, 
координатор послова за одржавање мерних места који је 
заједно са Мирољубом Николићем и тимом сарадника 

покренуо ову акцију са намером да се губици сведу на на-
јмању могућу меру и да се макар технички губици, на које 
може да се утиче, сведу на прописани ниво.

„Што је мањи проценат грешке, боље је за нас. Ефикасни-
јим радом сигурно можемо да утичемо на смањење губи-
така. Зато смо одлучили да покренемо овај пројекат. По-
ред тога радимо и интерну контролу у нашој лаборатори-
ји како би сва бројила, која се сервисирају, била прецизно 
проверена. А да би грешка била сведена на минимум, 
бројило мора да прође и кроз лабараторију контролног 
тела“ – објашњава Дејан Величковић.

Наиме, грешке које узрокују губитке, могу се 
поткрасти на сваком кораку. Рецимо, струјни 
трансформатори имају ознаке које се лако меха-
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нички скидају, чиме се на врло једноставан на-
чин ремети податак о преносном односу, а самим 
тим и обрачунска константа и тако директно 

утиче на обрачун утрошка електричне енергије. Да би се 
то спречило, сваки нови купац ће морати да проконтро-
лише своје струјне и напонске мерне трансформаторе у 
Одељењу за одржавање мерних места где се после преци-
зне контроле ставља печат да су мерни елементи исправ-
ни и спремни за употребу. Ово одељење, једино на целом 
конзумном подручју "Југоистока", поседује опрему за ис-
питивање струјних и напонских мерних трансформато-
ра. Тако се прецизно мери преносни однос и класа тач-
ности и на врло конкретан начин доприноси смањењу гу-
битака.

Веома је важно рећи да се у Одељењу за одржавање ме-
рних места ради и систематска замена бројила код купа-
ца електричне енергије којима је истекао жиг Дирекције 
за мере и драгоцене метале, јер Закон обавезује да се она 
мењају на сваких 12 година. Прибегло се сервисирању и 
контроли класе тачности неисправних бројила узетих из 
магацина која су практично била отписана. На овај на-
чин поправљено је око 700 бројила, чиме је Одељење за 
одржавање и контролу мерних места "Југоистоку" уште-
дело приличну суму новца  коју би морао да издвоји за 
набавку нових бројила.

Друга иницијатива, корисна за смањење губитака је се-
рвисирање  "Еи професионал" бројила које је производи-
ла Електронска индустрија у Нишу.

„Ниш је некада производио врло квалитетна бројила, 
зашто данас не би умео да их поправи? Та бројила вреде и 
сада, али после извесног броја година захтевају сервиси-
рање. Дошли смо на идеју да то радимо овде, јер имамо 
стручне људе за тај посао и тако, не само утичемо на сма-
њење губитака, већ "Југоистоку" помогнемо и да уштеди. 
Нова бројила су прилично скупа а поправка ових, која су 
итекако употребљива, тражи минимална улагања“ – на-
глашава Величковић.

Важност ових послова, у склопу акције смањења губи-
така, је велика. Јер, према расположивим подацима,  ви-
сок проценат губитака узрокују управо неисправна бро-
јила.

„Зато контроли исправности бројила посвећујемо ве-
лику пажњу, нарочито у местима где постоји проблем ко-
муникације између нас и корисника. Мислим пре свега 
на југ Србије и, познато по крађи струје, конзумно подру-
чје Врање“ – каже Мирољуб Николић, координатор по-
слова контролног тела. „Купци, додаје он, могу сами да 
покваре бројило како би смањили потрошњу електричне 
енергије. И неки то чине уз помоћ магнета или, код савр-
емених бројила, такозваних електричних ометача. Про-
ценат тако насталих губитака креће се између 2 и 3% што 
је, у новцу, прилично велика сума“ .

Важност баждарнице, у контексту ове приче, је велика.  
ПД „Југоисток“, за разлику од осталих привредних дру-
штава, има  укупно четири баждарнице на територији 

коју покрива, што представља највећи број у Србији – у 
Нишу, Зајечару, Врању и Лесковцу. Чак и "Електрово-
јводина", која је територијално већа, има свега три бажда-
рнице. У редовном одржавању контрола бројила се ради 
на 12 година. Интензивирањем ових активности Одеље-
ње за одржавање мерних места у сарадњи са лабаратори-
јом контролног тела жели да да допринос једној од најве-
ћих акција „Југоистока“ и ЕПС-а у целини –смањењу гу-
битака. 

Продуктивност Сервиса и баждарнице је, према речи-
ма Дејана Величковића, последњих месеци знатно побо-
љшана. Уместо 20 бројила и неколико уклопних сатова, 
како је било раније, сада се дневно сервисира око 60 бро-
јила и 20 уклопних сатова. Резултат се постиже бољом 
организацијом посла, ангажовањем свих људи и редов-
ном набавком резервних делова.

У току је набавка нове опреме у лабораторији и резерв-
них делова за индукциона бројила. Још већа продуктив-
ност, каже Величковић, очекује се до краја године, када 
ће набавка бити заокружена. Тада се очекују и резултати 
на смањењу губитака, проистекли из боље организације 
посла, учесталијих контрола и веће продуктивности.

М. Видојковић



14

сопственим снагама до 
аутоматизације

УвоЂЕњЕ У систЕм даљинског УПрављања и надзора  
тс 35/10 kV "Пирот 5" и тс 35/10 kV "нишор" У огранкУ Пирот

Стручне службе у Сектору за управљање 
- огранка Пирот, уз помоћ Дирекције за 
управљање у "Југоистоку" Ниш, извршиле 
су потпуно самостално уградњу 
микропроцесорске заштите и увођење у 
систем даљинског управљања и надзора две 
трафо станице: 35/10 kV "Пирот 5" и 35/10 kV 
"Нишор" у ЕД Пирот. 

Д а ли овакав самостални и комплексан рад из до-
мена релејне заштите и даљинског управљања 
преставља значајан искорак у односу на досада-

шњу праксу и да ли се са оваквом стручношћу уклапамо 
у строге захтеве које поставља Агенција за енергетику на-
кон либерализације тржишта за електричну енергију, пи-
тали смо Братислава Николића, шефа Службе за плани-
рање и анализу погона у Дирекцији за Управљање ПД 
"Југоисток".

Екипа стручних служби у Сектору за управљање коју 
су чинили Јасмин Јукић, Јован Николић и Батица Благо-
јевић, на челу са шефом Службе за диспечерске и уклоп-
ничарске послове Гораном Станчевим, потпуно самоста-
лно је урадила пројекат за уградњу нове микропроцесо-
рске заштите у ТС 35/10 kV "Пирот 5" и ТС 35/10 kV "Ни-
шор", извршила електромонтажне радове, као и конфигу-
рацију, параметризацију, функционално тестирање и пу-
штање у рад микропроцесорских уређаја у обе ТС. 

Крајем јула и почетком августа 2014. године уз помоћ 
запослених из Службе за планирање и анализу погона, 
релејну заштиту и системе даљинског управљања и Слу-
жбе за телекомуникације у Дирекцији за управљање из-
вршено је увођење наведених ТС у систем даљинског на-
дзора и управљања у ДЦ Пирот, каже Братислав Ни-
колић.

Огранак Пирот је користио досадашња искуства веза-
на за примењена решења из области микропроцесорских 
заштита и система даљинског надзора и управљања тра-
нсформаторским станицама, па је у поступку јавне наба-
вке у 2013. години, извршио набавку микропроцесорских 
заштитно-управљачких уређаја REF615 и REF630, произ-
вођача ABB и даљинских станица на којима је инстали-
ран софтверски пакет фирме ИМП Аутоматика из Бео-
града. Све то у циљу  да сопственим снагама, у сарадњи 
са Службом за планирање и анализу погона, релејну заш-
титу и системе даљинског управљања у Дирекцији за уп-
рављање ПД "Југоисток", изврши аутоматизацију и уво-
ђење на SCADA систем у ДЦ Пирот, три ТС 35/x kV на те-
риторији огранка, истиче Николић.

У циљу успешног завршетка посла, постављена је и ко-
нфигурисана Wireless опрема у ТС 35/10 kV "Пирот 5" и 
опрема за радио везу у ТС 35/10 kV "Нишор", затим при-
премљена база података са сигналима статуса расклопне 
опреме, аларма и мереним величинама за сваку ТС пона-
особ на SCADA систему, урађени су динамички прикази 
ТС на HMI подсистему у диспечерском центру. У самим 
ТС извршена је конфигурација даљинских станица (RTU) 
по протоколу IEC 61850 за комуникацију са микропроце-
сорским уређајима и IEC 101 за комуникацију са SCADA 
систем у ДЦ Пирот. На крају, заједничким снагама успе-
шно је извршено функционално тестирање свих конфи-
гурисаних сигнала у обе, тако да је сада у систему даљин-
ског надзора и управљања огранка Пирот 16 тра-
фостаница 35/10 kV од укупно 21 трафостанице 
35/x kV колико се налази на територији огранка. 
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У наредном периоду планира се замена посто-
јећих уређаја релејне заштите микропроцесор-
ским у ТС 35/x kV "Љуберађа" и увођење у систем 

даљинског управљања,  при чему је потребна опрема већ 
набављена, али се чека са уградњом  док се не заврши ре-
конструкција ТС, која је тренутно у току.

Такође, очекује се у скоријој будућности да и преостале 
ТС 35/10 kV на територији огранка Пирот буду аутомати-
зоване и уведене у систем даљинског управљања. На овај 
начин, објашњава Николић, биће омогућена бржа лока-
лизација и дијагностика кварова, смањење времена тра-
јања прекида код корисника дистрибутивног система и 
губитака због неиспоручене електричне енергије, као и 
смањење трошкова радне снаге и возила, што је досада-
шња аутоматизација и увођење ТС у систем даљинског 
управљања и показала.

На крају треба посебно истаћи, да су захваљујући знању 
и способностима, уз један тимски рад, запослених у огра-
нку Пирот и Дирекцији за управљање на реализацији ак-
тивности из домена релејне заштите и даљинског упра-
вљања, направљене значајне уштеде финансијских сред-
става, која би била утрошена за ангажовање трећих лица 
на пословима пројектовања, електромонтажних радова 
и конфигурацији и параметризацији уређаја. Овим пу-
тем, сасвим сигурно треба наставити и у будућности, а у 
циљу рационализације трошкова. Користећи стручност 
наших запослених одржавање објеката је ефикасније, чи-
ме се добија и већа поузданост напајања и смањење броја 
и времена трајања прекида и на тај начин се уклапамо у 
све строжије захтеве које операторима дистрибутивног 
система поставља Агенција за енергетику након либера-
лизације тржишта за електричну енергију, наглашава 
Братислав Николић.

 М. Шиндић

Горан Станчев и Јасмин Јукић

ТС "Пирот 5"
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Субота  
дан отворених врата у југоистоку

свакЕ сУботЕ ПриЈЕм граЂана код дирЕктора "ЈУгоистока"

Директор ПД "Југоисток" Дарко Булатовић са својим најближим сарадницима  
суботу одредио за пријем незадовољних купаца. 

С а почетком масовнијег искључења електрич-
не енергије почео је и пријем незадовољних 
купаца и покушај изналажења решења за њи-

хове проблеме.

23-ћег дана августа директор је са сарадницима, од 9 до 
16 часова, примио 165 купаца и свима се изашло у сусрет 
са могућношћу решења њихових дугогодишњих пробле-
ма. Сви су из Кабинета директора изашли задовољни.

Поред директора ПД "Југоисток" Дарка Булатовића, 
грађане су примали и директор Електродистрибуције 
Ниш Андрија Вукашиновић, руководилац Сектора за тр-

говину електричном енергијом у ЕД Ниш Братислав Џо-
мбић и шеф Кабинета директора ПД "Југоисток" Драго-
слав Павловић. 

"Прошле суботе смо примили 40-ак људи а ове ће их 
бити много више, преко 100 се јавило, примићемо све љу-
де, нећемо никог вратити. Данас нам је радни дан као и 
сваки други. Покушавамо да нађемо права решења за 
проблеме, да то буде у интересу грађана а и да законска 
форма буде задовољена. Сви купци морају да имају исти 
статус, нема више заштићених и прекинућемо са 
некадашњом лошом праксом. Било је доста ма-
њкавости у раду неких наших радника и то ћемо 
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Награда за редовно плаћање
новинари одабрали добитникЕ карата

санкционисати. Знам шта је сиротиња али оба-
везе морају да се измирују, фирма не сме да послу-
је са губицима. А људима треба мало поштовања 

да их лепо саслушамо и истовремено трагамо за правим 
решењима на обострану корист, речи су директора ПД 
"Југоисток" Ниш Дарка Булатовића приликом пријема 
странака. 

Веома задовољни пријемом код директора, једна од ку-
паца, Лидија Радосављевић изјављује: "Коначно да ме не-
ко лепо прими и лепо саслуша, што до сада нисам дожи-
вела. Директор је обећао да ће наћи неко решење за мој 
проблем. Примам материјално обезбеђење које најчешће 
касни те не могу редовно да измирујем обавезе.

Други купац, Драгослава Станковић изнела је свој ду-
гогодишњи проблем са старим дугом који је наследила и 
који се прожима са лошим међуљудским односима са ко-
мшијама али тај проблем је више за правну службу. 

Било је и оних врло педантних, рецимо, пензионер који 
је иако болестан мирно  сачекао и изнео свој проблем да 
му је пензија много мала и да некада не може цео износ да 
плати.

Кроз све разговоре са грађанима провлачили су се го-
тово исти проблеми, од очитавања бројила до измештања 
мерних места, репрограма дугова, измирења старих ду-
говања, наглашава директор Булатовић. Трагајујући за 
решењима која могу да помогну и грађанима у оквиру за-
кона и штитећи интересе фирме, Булатовић обећава да ће 
примити сваког заинтересованог корисника и не само 
суботом већ сваког радног дана. Не могу ни са овим да се 
подичим али морамо од нечега да кренемо у решавање 
нагомиланих проблема. Ову праксу ћу увести и у нашим 
огранцима, рекао је директор Булатовић. 

С. Манчић/М. Шиндић

П Д "Југоисток" Ниш je у знак захвалности за редо-
вно измирење обавеза за утрошену електричну 
енергију наградило 100 највернијих платиша са 

по два комплета карата за предстојеће 49. Филмске сусре-
те у Нишу. Критеријуми за статус редовног платише који 
је могао да добије карте су  да плаћа рачуне у року дос-
пећа и тиме стиче право на попуст од пет одсто, да нема 
дуговања ни према "Југоистоку" ни према "ЕПС Снабде-
вању", да нема склопљен Споразум о репрограму дуга и 
да није радник "Југоистока". Добитнике су, из списка од 
30.522 купца који редовно плаћају своје рачуне, изабрали 
присутни новинари нишких медија: РТВ Белами, ТВ Зо-
на плус, НТВ, ТВ Коперникус и портала Јужне вести. До-
битницима су истог дана екипе "Југоистока" карте поде-
лили на њихове кућне адресе.

Директор ПД "Југоисток" Дарко Булатовић истакао је 
да је акција осмишљена као награда за све добре људе ко-
ји су наше редовне платише и да му је жао што тренутно 
није награђено и више савесних платиша, и притом наја-
вио нову политику "Југоистока", политику отворених вр-
ата и комуникације са свим купцима. 

Углавном причамо о несавесним купцима, онима који 
не плаћају на време своје рачуне, а сада желимо да каже-
мо да је у Нишу већина грађана одговорна и ревносна и 
на време измирује све своје обавезе. На овај начин жели-
мо да им се захвалимо, као и да подстакнемо развој кул-
турних дешавања. Надам се да ће уживати у најновијим 
глумачким остварењима домаћег играног филма, рекао 
је директор ПД "Југоисток" Драко Булатовић. 

Приликом уручења награде, добитница Ивана Ноли-
чић захвалила се представницима "Југоистока". Веома 
сам изненађена. Нисам очекивала поклон. Акција је ин-
тересантна и подстиче људе да буду редовне платише, 
изјавила је Ивана пред медијима.

Од укупно 60.000 купаца у граду Нишу, 30.522 редовно 
измирује своје обавезе, а 100 њих је јавно извучено и на-
грађено у овој акцији. Карте су намењене њима и њихо-
вом брачном другу или члану породице за сваки дан 
трајања Филмских сусрета. Списак извучених купаца 
био је објављен на сајту "Југоистока" (www.jugoistok.com), 
и истакнут на вратима Управне зграде "Југоистока", где су 
купци, који нису били код куће приликом поделе, своје 
карте уз показивање личне карте, могли да подигну на 
шалтеру. И поред свог труда да карте буду уручене на 
време 48 комплета остало је неподељено. Преостали ком-
плети поклоњени су штићеницима Дома за незбринуту 
децу „Душко Радовић“ и Сигурне куће у Нишу као и ка-
сарни „Мија Станимировић" у Нишу.

С. Манчић/Т. Величковић
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САСТАНАК СИНДИКАТА СА 
поСловоДСТвом "ЈугоИСТоКА"

На састанку чланова ИО СО ПД "Југоисток" Ниш са ди-
ректором ПД „Југоисток“ Ниш Дарком Булатовићем и 
руководством захтевала се оперативност у изналажењу 
решења по многим питањима.

Први захтев Синдиката био је да се преиспита диплома 
и радно искуство за именовање директора огранака " 
Електротимок" Зајечар. Констатовано је да је не недопус-
тиво да после два месеца није достављен одговор у писа-
ној форми и договорено да се исти достави у наредних 7 
дана, као и примедба Синдиката да је имановање новог 
директора у огранку Електротимок, рефлектовало лоше 
пословне резултате што је и констатовано на колегијуму 
директора.

На захтев синдиката да системски прегледи буду у ск-
ладу са колективним уговором  од руководства је добијен 
одговор да је поступак покренут и да је потребно извр-
шити одабир здравстевене установе која ће вршити сис-
тематске прегледе за запослене у складу са чл. 26 КУ.

Следећи ѕахтев од стране синдиката био је повезивање 
радног стажа за ел.монтере у "Електротимок" Зајечар који 
раде на радним местима на којима је препознат радни 
стаж са увећаним трајањем и накнаду за неискоришћено 
увећање годишњег одмора за 2013. годину у складу са 
чланом 14. тачка 2. алинеја 1. и 2. бр. 69 од 19.06.2014 годи-
не.

Директор дирекције за правне и опште послове  навела 
је да и поред записника потписаног од стране представ-
ника ПИО фонда, ПД -а и института заштите на раду , не 
постоји могућност да се изврши повезивање радног ста-
жа у складу са Законом, па запослени који сматрају да су 
оштећени могу да туже и своја права остваре судским пу-
тем.

Уследио је захтев синдиката за промену радног време-
на због високих температура од 09.06.2014 године и по-
правка уређаја за мерење температура који тренутно не 
раде.

Директор је информисао присутне да неће бити проме-
не радног времена али ће се поштовати Правилници за 
рад на високим температурама у складу са чланом 40. та-
чка 5.КУ, као и да ће дати налог да се изврши поправка 
уређаја за мерење температура.

Представљен је допис у вези безбедности и здравља за-
послених бр. 71. од 23.06.2014 године и коначан извештај 

о стању безбедности и здравља након  првог круга обила-
ска огранака од стране Одбора за безбедност бр. 8827-1 0д 
20.06.2014 године. По питању безбедности и здравља на 
раду председник СО ПД „Југоисток“ Ниш наглашава да је 
доставио Директору ПД извештај Центра за безбедност и 
здравље на раду, као и извештај Одбора за безбедност и 
здравље на раду. Наглашава да је стање непромењено у 
односу на претходни период и да је Законом о безбед-
ности и здрављу запослених јасно прецизирано да су то 
непреносива овлашћења, па се стога од директора се оче-
кује стриктно поштовање Закона и прописаних правил-
ника и процедура за здрав и безбедан рад. Сагледавајући 
извештај одбора за безбедност и здравље по огранцима 
су уочене различите неправилности за које је као органи-
затор посла одговоран директор са сарадницима и што је 
показатељ у каквом стању је безбедан и здрав рад

Председник СО ПД ЕД „Југоисток“ Ниш напоменуо је 
на састанку да је Синдикат ту да заштити права запосле-
них кроз КУ за ПД "Југоисток" Ниш обзиром на то да се 
поједине одредбе КУ не поштују и то:

- члан 61. - наканада за запослене жене поводом 8. мар-
та. "Послодавац је дужан да обезбеди средства за финаси-
рање поклона запосленим жемана за 8 март - Дан жена. 
Средства из става 1. овог члана  обезбеђују се у висини 
која се одрђује одлуком Послодавца."

Директор је рекао да се распитао код пословодства ЈП 
ЕПС и да је информисан да ниједна запослена жена није 
примила поклон за 8. март у ЈП ЕПС-у, због поделе позај-
мице у висини од 62 500,00 динара свим запосленима.

- члан 51. - Јубиларне награде за запослене који су пре-
узети од ЈП ЕМС. "запослени има право на јубиларну на-
граду за рад у Електропривреди Србије и то за: - 10 годи-
на - у висини једне зараде, - за 20 година - у висини две за-
раде, - за 30 година - у висини три зараде.Под радом у 
Електропривреди Србије сматра се рад у ЈП ЕПС, за-
висним привредним друштвима и њиховим претходни-
цима".

Директор дирекције за правне и опште послове је изја-
вила да им не припада право на јубиларне награде, па је 
констатовано да запослени ако нису задовољни одгово-
ром могу да туже и остваре своја права на суду.
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- члан 53. - " У случају смрти запосленог који је једини 
хранилац породице Послодавац има обавезу да заснује 
радни однос на неодређено време са брачним другом или 
једним дететом преминулог…"

Постављено је питање докле је дошло са захтевима и 
закључено да се поново пошаље ургенција Дирекцији 
ЕПС-а за људске ресерсе ради прибављања сагласности.

Директор дирекције Тања Петковић такође наглшава 
да се захтеви у складу са чл.53 КУ решавају и да нико не 
спори њихову реализацију, само постоји процедура на 
чију дужину није могуће утицати.

- члан ЗОР-а 118. и члан КУ 58 тачке 2. и 3. неисплаћи-
вање дневница за службена путовања без одлуке и на ус-
мени договор.

Директор је упозорен да се тиме крше поменути члано-
ви Закона и КУ, као и да запослени може сам да одбије 
пријем дневнице за сл. Путовања. У супротном права за-
послених не застаревају 3 године и може се  по одласку 
директора захтевати судским путем накнада трошкова 
на име неисплаћених дневница чиме се не праве плани-
ране уштеде, већ и већи расходи.      

- члан 81. - не достављање података о броју запослених 
, заснивању и престанку радног односа запослених и пре-
ковремених часова рада што је обавеза послодавца.

Директор Булатовић је информисао присутне да осим 
коначног извештаја Одбора није добио појединачне  по 
огранцима и Синдикат  се обавезао да исте достави првог 
радног дана.

Запосленима је неопходно обезбедити средства и усло-
ве за безбедан рад па је у складу са тим председник СО 
набројао шта је неопходно уредити следеће. Директор 
ПД је упознат да је у претходном периоду било доста про-
блема са кашњењем у набавци личне заштитне опреме 
(заштитне ципеле, заштитна одела, рукавице ) као и да 
рокови за набавку ових средстава истичу ускоро, па је по-
требно благовемено покренути поступак набавки. Руко-
водилац центра за безбедност и здравље запослених је 
рекао да је поступак покренут и набавка у току и да ће ро-
кови бити испоштовани.

Директор је такође упознат са процедуром обуке запо-
слених у складу са Законом и постојећим важећим инте-
рним Правилницима, па Синдикат захтева стриктну пр-
имену обуке, односно да "запослени мора бити упознат са 
свим штетностима и опасностима на пословима које оба-
вља", пре него се упути на рад. У пракси се не врши обука 
приликом прераспоређивања с једног на друго радно ме-
сто кад је привременог карактера. Синдикат инсистира 
да се таква пребацивања не врше без адекватне и пропи-
сане обуке за безбедан и здрав рад као и да се ни ангажо-
вање запослених на појединим пословима не врши без 
анекса уговора о раду и прописане обуке.

Директора је Синдикат  упознао да рад под напоном 
није забрањен у случају да су испуњени одређени предус-
лови:

- детаљно описана процедура за рад,
- поседовање електроизолационе опреме за рад, 
- обуке запослених за рад под напоном и 
- специјалистички здравствени преглед запослених.

Како ни један од ових услова није испуњен захтева се 
од директора да упути наредбу свим директорима огра-
нака и директорима за технички систем, у којој се стри-
ктно забрањује рад под напоном. Руководилац центра је 
информисао присутне да се ради на отклањању наведе-
них проблема.

 Представници сидиката истакли су и да важећи табе-
ларни приказ опреме и срестава дозвољава свим запосле-
нима право на лична заштитна средства, па и онима 
којим нису потребна и неопходна.Изменом Правилника 
оствариле би се уштеде на количини опреме и добило на 
поштовању рокова.

Синдикат инсистира да се табеларни приказ опреме и 
средстава напокон пречисти и усвоји. Протекле две годи-
не комисија формирана од стране директора ради на 
Правилнику уз опструкцију појединих чланова. Директо-
ру ПД и руководиоцу центра за безбедбност и здравље 
запослених је сугерисано да се члановима комисије који 
опструирају рад на изменама и допунама правилника по-
крене поступак одговорности, као и да се комисија допу-
ни члановима који хоће да раде јер у односу на претход-
ни састанак није ништа урађено по овом питању.

 Истакнуто је и непоштовање наредбе директора бр. 
6888/2 од 29.05.2013 године о примени Споразума о без-
бедности и здрављу на раду. Ангажовањем трећих лица 
за рад на ЕЕО путем услужне фирме "сецуритас" долази 
до непоштовања Закона о безбедности и здравља. Наиме 
руководилац радова сме на налогу за рад да стави искљу-
чиво запослене  на неодређено време а не и трећа лица, 
што се у пракси дешава. Потребно је да се именују руко-
водиоци радова за запослена трећа лица, који би били од-
говорни у случају повређивања. Синдикат и даље захтева 
строго разграничење делокруга рада. И по пвом питању 
ништа није урађено обзиром да се и даље дају налози за 
рад са трећим лицима, што је крајње недопустиво.

Исто тако је констатовано је да је ангажовање трећих 
лица за рад на ЕЕО неефикасно и да је највећи проблем 
који би требало у наредном периоду да се разреши је 
пријем недостајућег броја  запослених у делу електро-
монтерског  кадра.  Једино право решење је пријем у рад-
ни однос на неодређено време одређен број електомонте-
ра и осталих запослених у складу са нормативима и стан-
дардима за одређивање броја запослених.

Констатован је и проблем истеклих периодичних сис-
тематских прегледа за електромонтере у огранку ЕД Про-
купље. Пошто су периодични прегледи истекли још у Ју-
ну месецу лице за безбедност и заштиту на раду из огран-
ка ЕД Прокупља је упознало руководиоца центра за без-
бедност и заштиту ПД ЕД Југоистока путем мејла. Про-
блем је што није на време покренут поступак јавних на-
бавки и извршен одабир здравствене установе која ће 
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обављати систематске прегледе у складу са чланом 26 КУ. 
Исто тако је проблем што у годишњем плану пословања 
огранка ЕД Прокупља није предвиђена позиција за сис-
тематске прегледе радника у складу са КУ. Пошто је једи-
но одговорно лице пред законом за безбедност и зашти-
ту радника Директор ПД ЕД Југоистока изнето је да то 
доводи до тога да запослени не обављају своје радне за-
датке односно да је потребно да се изда наредба за забра-
ну рада до оног момента док се преиодични прегледи не 
обаве. Поред напред наведеног има и случај повређивања 
радника у пословници Мерошина где су констатоване 
повреде и питање шта са том повредом ако запослени 
није извршио периодични преглед.

У циљу решења насталог проблема синдикат захтева да 
се укључи и центар за безбедност и здравље запослених и 
отклони проблем. Руководилац центра је информисао 
присутне да је покренут поступак јавних набавку и да је 
остало да се изврши одабир здравствене установе која ће-
обављати систематске прегледе у складу са чланом 26 
КУ.

Директор ПД  је упознат да се у пракси и на терену и 
даље користе технички неисправна возила, и недостатак 
теренских и специјаних возила (возила са хидрауличном 
руком, корпе за рад на ЕЕО ), у односу на набавке које су 
усмерене према путничким возилима. Председник СО 
Огранка ЕД Ниш је притом указаои на недостатак елек-
троизолационог и монтерског алата са којим запослени 
раде.

Председник СО ЕД „Југоисток“ Ниш такође је истакао 
да поред осталих, велики проблем представља број за-
послених и подсећа да је потписан споразум по штрајкач-
ким захтевима између Представника Синдиката радника 
ЕПС-а, Представника Пословодства ЈП ЕПС-а и Предста-
вника Владе Рапублике Србије, у вези броја запослених 
којим је договорено да је потребно до 1. маја извршити 
анализу потребног и недостајућег броја запослених.

Синдикат наглашава да је број ангажованих трећих 
лица преко агенције смањен у односу на претходни са-
станак али да се поново врши пријем и запошљавање но-
вих кадрова, за шта постоји и доказ који ће Синдикат 
доставити директору већ првог радног дана и поставља 
се питање ко је одобрио пријем кад је директор на 
прошлом састанку рекао да ће бити смањивања без до-
датног ангажовања.

Директор је рекао да није упознат са додатним анагжо-
вањем након отпуштања осим ел.монтера и да ће испита-
ти и информисати Синдикат.

Такође је Синдикат упознао директора да постоји ве-
лики број захтева од стране директора огранака за пре-
мештај запослених који имају место пребивалишта у јед-
ном а раде у другом месту и предложио пребацивање тих 
запослених у циљу уштеде трошкова, са чим је директор 
сагласан.

Синдикат је стриктно против тога да запослени има 
Уговор о раду за једно радно место а обавља послове дру-

гог радног места а што је пракса у појединим огранцима, 
и захтева да се то питање уреди.

Представници синдиката истакли су да претходног са-
станка није дошло до помака у решавању проблема про-
бијања масе за зараде и од директора је захтевано да се тај 
проблем реши "хитно", односно да се нађе начин за сма-
њивање прекорачења. Директор ПД нагласио је да је по-
словодство већ разговарало на ту тему и да ће се то реши-
ти јер број коефицијената мора бити у оквиру одобреног 
броја и предвиђене масе за зараде.

Синдикат је упознао директора да постоји велики број 
захтева од стране директора огранака за премештај запо-
слених у оквиру ел.монтерске струке које је потребно ре-
ализовати и да у тим ситуацијама синдикат сагласан да 
се повећа коефицијент, јер се ради о незнатном увећању, 
са чим се и директор сагласио.

Синдикат је изразио свој изричит став да се пријем и 
распоређивање недостајућих запослених врши у складу 
са нормативима и стандардима радне снаге урађеним од 
стране Дирекције за дистрибуцију ел.енергије маја 2013 
године.  Синдикат је упозорио директора да је ГПП- ом 
предвиђено да у јулу месецу буде попуњен број запосле-
них од 2188, а да је тренутно 2162, па је потребно послати 
захтев за пријем превасходно електромонтера.

Од директора је захтевано решавање питања објеката 
друштвеног стандарда на Бабином зубу и у Сутомору. 
Објекат на Бабином зубу је изграђен од стране запосле-
них из огранка Електротимок Зајечар и дат на коришћење 
ЕПСТУРС-у, а објекат у Сутомору је изграђен од зарада 
запослених у огранку ЕД Врање и у њему се налазе избе-
глице. Синдикат је покренуо приоцедуру враћања обје-
кта у Сутомору и Министарству енергетике доставио 
обимну документацију. Директор Булатовић навео је да 
нема информације о поменутим објектима осим да је на 
колегијуму информисан од стране директора огранка ЕД 
Врање да је стигло решење о наплати пореза за објекат у 
Сутомору, што доказјује на неки начин право влас-
ништва.

По добијању свих информација обавезао се да обавести 
сииндикат о даљим корацима.

На претходном састанку са директором је захтевано од 
стране Синдиката израда економске анализу оправдано-
сти повратка " Бетоњерке" А:Д. Алексинац у састав ЕПС-а, 
и дописом број 63. од 30.05.2014 године, што до данашњег 
дана није урађено. Директор је рекао да је Драган Тошић, 
директор дирекције за економско-финансијске послове 
ради по захтеву Синдиката на траженој анализи, и да ће 
извештај бити достављен Сидникату, а термин одржа-
вања састанка са представницима Бетоњерке накнадно 
ће се одредити.

Под тачком разно, Синдикат је директору сугерисао да 
је центализација возила у циљу уштеда у супротности са 
давањем возила трећим лицима, односно Скупштини 
града и Градоначелнику. Кажњавају се запослени који се 
баве самовољним послуживањем средствима рада а одо-
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бравају овакве ствари. Возила су основно средства ПД ЕД 
"Југоисток" Ниш и намењена као средство рада запосле-
нима а не трећим лицима без новчане накнаде. Директор 
је рекао да је тражио сагласност в.д. директора ЈП ЕПС-а 
за давање возила на коришћење али је није добио, тако да 
је обустављено давање возила скупштини града Ниша.

Примедба је упућена директору због начина слања за-
послених у подручја обухваћена поплавама ради замене 
бројила и извођења ел.монтажних радова. Недопустиво 
је да се без укључивања и информисања Синдиката за-
послени пошаљу на рад супротно одредбама КУ, без јасно 
дефинисаног смештаја, дневница и свега што им припада 
по закону.

Похваљено је ангажовање директора на обиласку огра-
нака у циљу побољшања резултата рада и уједно сугери-
сано да је приликом обилазака и у кабинету окружен ли-

цима која имају Уговор о ангажовању на ПП пословима, 
што ствара лошу слику и поруку запосленима на неодре-
ђено време.

Директор је информисан да је појединим запосленима 
за коришћење службених телефона, наметнута обустава 
по 4 - 5 хиљада динара, на име увећања за тарифне паке-
те уз које се добијају скупоцени телефони и таблет рачу-
нари које запослени нусу добили, а које је претходно ру-
ководство поделило члановима Пословодства.

Захтевано је да се изврши обустава наплате и раскид 
Уговора поменутих тарифних пакета за те запослене, са 
чим је и директор сагласан, као и да је ПУ у Нишу оба-
вештена о томе. У случају немогућности раскида Уговора, 
ПД ће сносити трошкове који су наметнути запослени-
ма.

ДопИС ДИреКТору пД "ЈугоИСТоК 
НИш ДрАКу БулАТовИћу

У складу са закључцима и препознатим проблемима и 
захтевима Синдиката на састанку одржаном 11.07.2014 
године, достављеним кроз Белешку са састанка потребно 
је да: 

1. у вези дописа број:51. од 06.05.2014. године за захте-
вом за писмено изјашњење да ли новоименовани дирек-
тор огранка ЕТ Зајечар Миломир Динић испуњава усло-
ве пописане Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЕД " Југоисток" Ниш.

Захтевамо да нам доставите тражено изјашњење 
у писаној форми.

2. Многим запосленима је повећан опис и попис посло-
ва Правилником о систематизацији и организацији по-
слова и анексом Уговора о раду, што се види кроз измене 
и допуне  Акта о процени ризика, па је потребно изврши-
ти корекцију коефицијената.

Захтевамо да се хитно закаже седница комисије 
за измену и допуну методологије ради измена и 
допуна Методологије за вредновање радних мес-
та ради усаглашавања коефицијената.

3. Синдикат Вас је упознао да рад под напоном није 
забрањен у случају да су испуњени одређени предусло-
ви:

- детаљно описана процедура за рад,
- поседовање електроизолационе опреме за рад, 
- обуке запослених за рад под напоном и 
- специјалистички здравствени преглед запослених.

Како нису испуњени сви прописани услови и по-
стоји забрана за рад под напоном од стране ин-
спекције рада, захтевамо да се стриктно забрани 

рад под напоном и изврши набавка потребне оп-
реме и средстава.

4. налози за рад и разграничење делокруга рада; Непо-
штовање наредбе бр. 6888/2 од 29.05.2013 године о приме-
ни Споразума о безбедности и здрављу на раду.

Ангажовањем трећих лица за рад на ЕЕО путем 
услужне фирме "Securitas" долази до непошто-
вања Закона о безбедности и здравља. Наиме ру-
ководилац радова сме на налогу за рад да стави 
искључиво запослене  на неодређено време а не и 
трећа лица, што се у пракси дешава.

Потребно је да се именују руководиоци радова за за-
послена трећа лица, који би били одговорни у случају по-
вређивања.

Како по овом питању ништа није урађено обзиром да 
се и даље дају налози за рад са трећим лицима Синдикат 
захтева строго разграничење делокруга рада.

5. Запосленима који раде на радним местима за одржа-
вање и контролу мерних места у опису послова стоји да 
раде на висини преко три метра ради прикључења на 
дистрибутивну мрежу. 

Тиме су се стекли услови да се покрене поступак 
препознавања радних места са увећаним трајањем 
код ПИО фонда и потребно је ангажовати инсти-
тут заштите на раду и делегирати представника 
испред ПД "Југоисток" Ниш ради реализације на-
веденог.

Председник СО ПД ЕД "Југоисток" Ниш 
Бобан Стојковић
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СТАње БезБеДНоСТИ И зДрАвљА НА 
рАДу у пД "ЈугоИСТоК" НИш

Након ненајављених обилазака свих огранака "Југои-
стока" , методом случајног узорка екипа на терену, и ог-
ромног труда да се ниво безбедности и здравља запосле-
них подигне на највиши могући ниво, Одбор за безбед-
ност и здравље закључује да није постигнут планирани 
циљ. Безбеднст и здравље на раду у ПД-у су и даље на ис-
том, незавидном нивоу.

Одбор сматра да је стање у Центру за безбедност и заш-
титу на задовољавајућем нивоу и да Центар извршава 
обавезе које су дефинисане приликом његовог осни-
вања.

Одбор је установио да се не поштује важећа Наредба о 
забрани рада под напоном на шта, између осталог, ука-
зују и анализе досадашњих повреда на раду. Огранци, 
практично, нису у могућности да испуне у потпуности 
наведену Наредбу (нпр. Контрола мерног места и други 
послови који захтевају рад у присуству напона).

У свим огранцима и даље постоји проблем у вези изда-
вања налога за рад, јер је установљено да се неправилно 
издају. Налози без видног разграничења делокруга рада 
са екипама трећих лица нису у могућности да самостал-
но изводе радне задатке са својим кадровским и техни-
чким ресурсима. Одбор је приликом обиласка установио 
да ангажована трећа лица немају или не користе средства 
за личну заштиту на раду. Чињеница је да ангажована 
трећа лица не поседују прописану опрему за личну заш-
титу на раду у складу са Правилником за безбедност и 
здравље на раду ПД-а.

И даље је алармантно стање да се у поједнимим случа-
јевима не издају Дозволе за рад у складу са дефинисаним 
процедурама о диспечерском управљању, како у поједи-
ним ДЦ, тако и у кадровски непопуњеним одељењима 
управљања пословница. То директно утиче на безбед-
ност запослених и повећање ризика од настанка ванред-
них ситуација и повреда на раду. Такође је установљено 
да се дозволе за рад не враћају по завршетку посла.

Одбор је установио да у појединим огранцима запосле-
ни на ПП пословима обезбеђења имовине и лица не посе-
дују лична заштитна средства.

Алармантна је чињеница да је Одбор у више наврата за-
текао запослене да обављају радне задатке и управљају 
моторним возилом под дејством алкохола.

И даље на ЕЕО објектима постоји инсталирана опрема 
више кабловских и телефонских оператера.

Уочено је да поједини запослени имају Уговоре о раду 
за једно место а послове обављају на сасвим другом рад-
ном месту.

У огранцима постоје велике количине разног отпадног 
материјала и секундарних сировина. Приликом контро-
ле вођења дневних евиденција о насталим количинама 
отпада, установљено је да се наведена евиденција води 
спорадично што указује да се мале количине отпада које 
настају на терену враћају као отпад.

Из свега наведеног, Одбор констатује следеће: прили-
ком обиласка нису утврђене све неправилсности пропус-
ти који евидентно постоје, али овим извештајем Одбор 
упозорава на неопходност поштовања већ усвојених 
Правилника и стриктног придржавања дефинисаних 
процедура рада свих учесника у радном процесу. Све уо-
чене неправилности су већ идентификоване приликом 
претходних обилазака и предложене су мере за њихово 
превазилажење. За непоштовање прописаних мера без-
бедности и здравња на раду потребно је да сви, без изу-
зетка, сносе одговорност.

Неопходно је да се уочени недостаци отклоне у целости 
и да се свест наших запослених о безбедности и здрављу 
на раду подигне на максимални ниво, почев од највишег 
до најнижег нивоа управљања.
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снабдевање боље 
губици мањи

ПочЕли радови на изградњи трафостаницЕ "ниш 15" дољЕвац 

Трафо станица јачине 110/35/10 kV, 
биће пуштена у рад септембра наредне 
године. Решиће  дугогодишње проблеме 
неквалитетног и непоузданог снабдевања 
потрошача електричном енергијом, као 
и проблем преоптерећења постојећих 
капацитета. Вредност радова је 250 
милиона динара.

П одручје Дољевца сада се напаја у постојећем по-
гону из ТС 35/10 kV Клисура. Напон у мрежи на 
подручју Дољевца је испод усвојене границе за тај 

напонски ниво, а стање је незадовољавајуће и по питању 
сигурности. Наиме, када дође до испада вода 35 kV Про-
купље - Житорађа, или Ниш 1 -Клисура, прибегава се ре-
дукцији оптерећења у зони Житорађа и Дољевац. Бројне 
студије су показале  да је оптимално решење за ово под-
ручје управо изградња трафостанице 110/35/10kV "Ниш 
15".

Пројекат трафостанице "Ниш 15" Дољевац постао је, из 
тог разлога, приоритет  у плану инвестиција ЕД "Југои-
сток" и  од суштинског је значаја за функционисање елек-
троенергетског система на подручју града Ниша и општи-
не Дољевац са широм околином. Изградњом нове тра-
фостанице биће обезбеђена већа сигурност снабдевања 
потрошача електричном енергијом на овом конзумном 
подручју и дугорочно ће бити решен пораст потрошње у 
овом делу дистрибутивне мреже - каже Миодраг Анђе-
лковић, шеф инвестиција у Дирекцији за планирање и 
инвестиције. Он наглашава да ће нова трафостаница, 
осим постојећег тржишта убудуће електричном енерги-
јом снабдевати и нове купце у Житорађу и Гаџином Хану. 
Осим тога, из ове трафостанице обезбеђивало би се и ре-
зервно напајање за ТС Брестовац и Печењевац на под-
ручју огранка Лесковац.

Изградња трафостанице "Ниш 15" има и шири значај.  
Она ће, по капацитету, бити у могућности да прихвати 
нове привредне и стамбене објекте који су, планским до-
кументима општине, предвиђени да се граде у наредном 
периоду. 

Новац, укупно 250 милиона динара, обезбеђује се из 
подстицајних средстава Републике Србије и средстава 
ПД за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток".

Пројекат изграње трафостанице "Ниш 15" задовољава 
све,законом предвиђене, параметре. Локација сасвим од-
говара објекту, на њој нема заштићених природних доба-

ра, ретких и угрожених биљних и животињских врста и 
вегетације, нема археолошких налазишта нити других 
споменика културе, а не постоје ни објекти намењени за 
спорт и рекреацију. Испоштовани су и сви еколошки ас-
пекти изградње према европским стандардима - обја-
шњава Миодраг Анђелковић.

Финансијска оправданост пројекта је неспорна. Трафо-
станица ће омогућити боље снабдевање, већу потрошњу 
електричне енергије и значајно ће смањити губитке на 
електромрежи. У опрему ће до краја ове године бити уло-
жено нешто више од 110 милиона евра, а остатак потреб-
не опреме, који ће бити обезбеђен у првој половини наре-
дне године, кошта око 87 милиона 190 хиљада динара. 
Улагања у грађевинске радове износе око 39 милиона и 
529 хиљада динара, а у електромонтажне 74 милиона и 
250 хиљада динара.

Планом је предвиђено да грађевински радови буду за-
вршени крајем септембра, а да до краја ове године буде 
набављен и део опреме. Други део опреме стиже до јуна 
наредне године. Реална су очекивања да трафостаница 
буде пуштена у рад септембра 2015. године.

М. Видојковић
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Киловати  
још теку из оригинала

ПУтЕвима тЕслЕ до хидроЕлЕктранЕ "свЕта ПЕтка" У нишУ

Д ан рођења Николе Тесле, 10. јул, обележен је ши-
ром Србије разним манифестацијама, те је тим 
поводом у организацији Кластера "Путеви кул-

туре" са циљем да се покажу његови изуми и веза са гра-
дом Нишом, организована посета хидроелектрани "Све-
та Петка" у Островици, власништво ПД "Југоисток" у Ни-
шу. Ова хидроелектрана изграђена је у Сићевачкој кли-
сури , на реци Нишави, у близини манастира Света Пет-
ка, по којем је и добила име, а прави куриозитет везан за 
историјат ове мале хидролектране је то што је изграђена 
свега четири године после хидроелектране на Нијагари. 
Привредно друштво "Југоисток-Ниш" на својој терито-
рији има седам хидролектрана од којих је већина саграђе-
на почетком прошлог века, а што је најважније оне и да-
нас неуморно производе киловате. Да би се ове хидрое-
лектране сачувале не само као музеји, већ и као произ-
вођачи струје, биће све ревитализоване.

Иначе, како је шеф Службе за производњу електричне 
енергије у нишким хидроелектранама Живојин Алексић  
објаснио, главни иницијатор "увођења електрике" на под-
ручју Ниша био је Тодор Миловановић, тадашњи пред-
седник општине Ниш. Управа града Ниша добија 20. сеп-
тембра "право на коришћење нишавске воде код Свете 
Петке за електрично осветљење града Ниша". Велике за-
слуге припадају и машинском инжењеру Аћиму Стевови-
ћу, професору Техничког факултета Универзитета у 
Београду. Постоје наговештаји да је и сам Тесла имао уде-
ла у градњи ове хидроелектране.

Коначно, како Алексић напомиње, марта 1906. године 
Општина града Ниша и фирма Simens Schuckert Werke из 
Беча склопили су уговор о извођењу радова. Ова фирма 
је урадила пројекте, израдила хидромашинску и елек-
тро-опрему и  далековод напона осам kV, дужине 
23 km. Хидроелектрана "Света Петка" почела је 
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са радом и производњом електричне енергије 21. 
септембра, најпре са два агрегата снаге два пута 
0,25 МWА, да би  1927. године био додат још један 

агрегат исте снаге. -У тренутку пуштања ова хидроелек-
трана била је највећа у Србији, а њена "електрика" се ко-
ристила за осветљење града са 3000 светиљки, да би њено 
коришћење 2011. године почело и у индустријске сврхе, 
подвлачи Алексић.

Ова хидроелектрана непрекидно и даље ради у истом 
облику и са истом опремом. Замењена су само радна ко-
ла, а пре неколико година је извршен капитални ремонт 
првог агрегата - турбине и генератора, али је у потпу-
ности задржана аутентичност. Због дотрајалости релеја у 
генераторском пољу при јачим струјним ударима деша-
вало се прегоревање намотаја статорских намотаја. Пре 
пар година поправљени су сви релеји. 

Нема више хаварија, а прошле године је произведено 
чак милион kWh више од просечне производње, каже 

Алексић. -И остала опрема је спремна за ревитализацију, 
али није било довољно средстава да се то обави. Морам 
да нагласим да ни клизни лежајеви нису ремонтовани, 
јер раде без вибрација, напомиње он. -Но, као обично, 
свако лоше има и неко добро, каже Алексић и додаје да је 
Европска банка за обнову и развој одобрила средства за 
ревитализацију свих малих електрана у ПД "Југоисток". 
Енергопројект Београд је добио на тендеру посао и у 
прошлој години завршио Генералне пројекте ревитали-
зације, а ове године завршава Главне пројекте ревитали-
зације малих хидроелектрана и расписивање тендера за 
набавку опреме. Добро је што једна фирма ради све про-
јекте, јер је опрема у готово свим малим хидроелектрана-
ма од истог произвођача, а и решења ће бити унифицира-
на и на исти начин обрађена, истакао је Алексић овим по-
водом.

Оливера Манић

ПОДЕшАВАЊЕ ФАзА И МРЕжЕ ПО  
СТАРОЈ МЕТОДИ 

Као што је већ речено, хидроелектрана ради у 
изворном облику, руковање и веза генератора 
на мрежу врши се ручно, а одржавање 
параметара генератора аутоматски преко 
регулатора бројева обртаја. -због ‘’Тесла дана’’ 
поменућемо још једном принцип 
синхронизације генератора наизменичне 
струје на електроенергетски систем (ЕЕС)– 
електричну мрежу, каже Алексић. 

При првом повезивању генератора на 
електроенергетски систем мора се подесити 
редослед фаза генератора и система. затим се 
при пуштању агрегата морају подесити 
параметри генератора са параметрима мреже. 
Подешавањем броја обртаја генератора и 
побуде усклађује се напон, фреквенца и фаза 
генератора и мреже. Овај процес се прати 
преко три сијалице везане на истим фазама 
генератора и мреже које се налазе на видној 
табли, објашњава Алексић. У случају да 
параметри нису усаглашени може доћи до 
тежих оштећења генератора и мреже. 

-Овакав процес се може видети још само на 
неким малим хидроелектранама и било би 
добро да се за потребе ЕПС-а сними филм за 
архиву, подвлачи Алексић. У данашње време 
синхронизација се врши аутоматски помоћу 
уређаја-синхроноскопа. Тесла је, из разлога 
истоветног везивања фаза генератора и 
мреже, на исти начин уредио све системе који 
раде у интерконекцији.

НОBО- СТАРО РУХО зА  
НИшКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

У Нишу  је планирана ревитализација две мале 
хидроелектране - "Света Петка" и "Сићево". У току 
је израда техничких решења. Прво техничко 
решење предвиђа само технички ремонт, односно 
задржавање постојеће опреме. По другом решењу 
предвиђена је изградња нових објеката 
(машинских зграда) и изградња потпуно нове 
опреме.

за малу хидроелектрану "Света Петка" економски 
није оправдана изградња нове машинске зграде, 
тако да ће се ту радити само ревитализација 
постојеће опреме - каже Милош Булатовић, 
машински инжењер Хидроинжењеринга. Биће 
задржане три турбине, два генератора, пратећа 
хидромашинска опрема на водозахвату, а део 
опреме биће ревитализован као и сама машинска 
зграда.

Извесно је да ће се код хидроелектране "Сићево" 
градити нова машинска зграда низводно од 
постојеће како би се користила постојећа брана и 
доводни канал. У  постојећој машинској згради 
урадиће се само спољна фасада и део пратеће 
хидромонтерске опреме  да би се конзервирала и 
користила за време туристичких обилазака или 
студентских посета. Нова машинска зграда би 
служила за производњу електричне енергије. Из 
тог разлога биће ремонтована велика брана и 
пратећа опрема на том каналу-објашњава Милош 
Булатовић из Енергопројекта.
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струја се „уградила“  
у паприку и парадајз

У цЕлости завршЕн ПроЈЕкат „ЕлЕктрификациЈЕ Поља“ У лЕсковачкоЈ котлини

У селу Свирцу, 18. јула ове године, свечано је обеле-
жен завршетак значајног пројекта за развој пољо-
привреде у лесковачкој котлини. Пројекат Светске 

банке под називом „Изградња електричне мреже за на-
пајање пумпи за наводњавање парцела“ тиме је на задо-
вољство свих који су у њему учествовали приведен крају. 
У овом пројекту значајну улогу су имали и локална само-
управа Града Лесковца, Електродистрибуција Лесковац, 
Министарство пољопривреде и заштите животне среди-
не, као и крајњи корисници пројекта – мештани пет села 
плодне лесковачке котлине: Свирца, Доњег и Горњег 
Крајинца, Номанице и Злоћудова. Мештани ових села – 
чланови три водокорисничка удружења: „Еко храна“, „Ју-
жна Морава“ и „Јабланица“ у знак признања доделили су 
Огранку ЕД Лесковац захвалницу за „изузетан допринос 
и пружање несебичне помоћи у реализацији пројекта ре-
хабилитације система за наводњавање“.

Електродистрибуција Лесковац је, поштујући потребе 
крајњих корисника и динамику целог пројекта, у рекорд-
но кратким роковима израдила идејне пројекте за све 
стубне трафостанице у овом пројекту, заједно са прикљу-
чним водовима за њихово напајање, обезбедила одобре-
ње за извођење грађевинских електро радова и надзор 
над извођењем радова. 

На овај начин омогућено је да 250 пољопривредника из 
пет села, на површини од 250 хектара наводњава, прете-
жно ране повртарске културе на знатно економичнији 
начин – уз помоћ пумпи на електрични погон, уместо пу-
мпи са моторима на унутрашње сагоревање. Овакав на-
чин напајања пумпи за наводњавање је 10 до 15 пута јеф-

тинији у односу на претходни, што једном домаћинству, 
само на овој ставки, годишње може да уштеди од три до 
пет, у неким случајевима и до седам хиљада евра. Нема 
сумње да ће овакво растерећење у делу трошкова битно 
поспешити укупну производњу, могућност за извоз а св-
акако и бољи и темељнији третман самих производа, у 
настојању да се произведе здрава храна. 

Како је истакао представник Министарства пољопри-
вреде, Дмитар Жакула, на основу претходних искустава, 
у овом пројекту је затражено и уважено мишљење самих 
пољопривредних произвођача о томе каква врста по-
моћи би била најрационалнија и најефикаснија за њих. 

Свечаном обележавању завршетка овог пројекта, по-
ред већег броја мештана села Свирце, присуствовали су и 
др Горан Цветановић, градоначелник Лесковца, мр Ми-
рослав Дочић, директор ЕД Лесковац, са сарадницима и 
представници других учесника у пројекту.

У склопу догађаја, мештани Свирца су приредили малу 
изложбу својих експоната – пољопривредних производа. 
Систем наводњавања поља, односно засада под пласте-
ницима, уз помоћ електричне енергије, испробан је на де-
лу. Укључен је прекидач, затим краткотрајна збуњеност, 
док вода није истиснула ваздух из црева и – ради! Потекла 
је вода за хектаре и хектаре под поврћем. Биће паприке и 
парадајза. 

Н. Станковић



27

Две најчешће коришћене речи у електродистрибуцијама у 
Србији, већ дужи низ година су: наплата и губици 
(комерцијални). Основе техничког система већ одавно нису 
у првом плану, оне се сматрају дефинисаним, углавном 
постојаним, преко њих често прелазимо као преко неке 
стабилне вредности, на којој се не треба превише 
задржавати.

А није, наравно, увек било тако. До таквог нивоа је требало 
доћи, прокрчити многе путеве, изборити се за поштовање 
струке, визионарски предвидети времена која ће тек доћи. 
Многе од ових особина имао је Драгољуб Цветковић, у ЕД 
Лесковац многима познатији као „Драган“ Цветковић. 
Убрзо по завршетку Електротехничког факултета у 
Београду, Цветковић се 1964. године запослио у 
Електродистрибуцији Лесковац, где је уз краћи прекид 
средином осамдесетих, остао до одласка у пензију, 2000. 
године. 

Период седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, 
време је када се у Србији, а посебно на подручју данашње ЕД 
Лесковац, довршавао процес електрификације и постављали 
последњи темељи једног савременог дистрибутивног 
система. Умногоме захваљујући Драгољубу Цветковићу, ЕД 
Лесковац је у том периоду добила модерно и паметно 
конципирану дистрибутивну мрежу, способну да издржи 
озбиљне изазове и да ниво неопходних интервенција сведе 
на спорадичне и локалне кварове који се лако и брзо 
отклањају. 

Током ових деценија, Цветковић је, краће време као 
директор ЕД Лесковац, и знатно дуже као њен технички 
директор, битно допринео да се на овом конзуму примене 
савремена техничка решења, од којих су многа, пре тога 
примењена само на подручју ЕД Београд. Основа за такву 
стратегију била је Студија 25-годишњег развоја ЕД 
Лесковац, усвојена средином седамдесетих година. Она је 
заједно са истоврсним документом за ЕД Београд, била први 
документ те класе и тог домета у Србији. Том студијом су 
постављене основе развоја ЕД Лесковац у техничком 
смислу: дефинисан је број напонских нивоа на конзуму, 
уведен напонски ниво 110 kV, дефинисане једнополне шеме 
трансформаторских станица на свим трансформацијама, 
дефинисане врсте и пресек проводника за надземне и 
кабловске водове, одређене локације свих ТС 110/х, 
дефинисани коридори 35 kV и 110 kV водова. 

Године 1976. пуштена је у рад ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ 
чиме је ЕД Лесковац постала прва електродистрибуција, 
након београдске, која је добила директну трансформацију 
110/10 киловолти. Не мање значајан је и избор типа каблова 
за 10 kV подземну мрежу у граду Лесковцу, (са оловним 
плаштом) и њихова доследна примена, што је омогућило да 
градска мрежа има најбоље техничко решење. Из тог 
периода датира и формирање диспечерског центра у 
Лесковцу, једног од првих у Србији у то време. За сва 

техничка решења, Цветковић је обављао консултације и 
тражио препоруке од најстручнијих људи за ова питања 
који су тада радили у ЕПС-у, пре свега од Томислава 
Бојковића, из ЕД Београд.

Цветковић се у свом раду суочио и са проблемом слабо 
развијене ванградске мреже. У многим сеоским подручјима 
у употреби су били багремови стубови, са проводницима 
недовољног пресека. То је и период када се у Србији повела 
акција великих размера за довршетак електрификације свих 
насеља. О размерама посла који је требало урадити на овом 
подручју, довољно говори податак да је од укупних 
средстава утрошених у Србији за ову акцију, око половине 
износа пласирано на конзуму ЕД Лесковац. У склопу ове 
акције, организована је и велика омладинска радна акција 
(да ли се ко сећа тог појма?) у општини Медвеђа, узела је 
учешће и војска (тада ЈНА), коришћени хеликоптери за 
допремање стубова на неприступачном терену… Већ 
одавно, на планинском и уопште сеоском делу ЕД Лесковац, 
нема сликовито накривљених дрвених стубова на мрежи, 
доминирају бетонски стубови, а на импрегнисане дрвене 
стубове, одлази само 15-ак процената укупне дужине 
мреже.

Учешће и допринос Драгољуба „Драгана“ Цветковића у 
овом великом послу, остаће упамћен од свих колега и 
сарадника који су га познавали и радили са њим. Као и 
захвалност за све оно што је урадио у ЕД Лесковац. Његова 
визија, упорност и смисао за организацију, заједно са 
доприносом многих његових колега, омогућили су да имамо 
добру и стабилну дистрибутивну мрежу на овом подручју. А 
то је велика ствар. 

Н. Станковић

IN MEMORIAM
Драгољуб Цветковић
(1935 – 2014)
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ед Пирот доказано  
најбољи огранак

интЕрвЈУ са дирЕктором Ед Пирот зораном ЂорЂЕвићЕм

Наплата на подручју које 
покрива огранак  ЕД Пирот 

последњих месеци иде преко 
100% и боља је у односу на 
ранији период. Позитиван 

тренд плаћања иде узлазном 
линијом од формирања ПД 

"ЕПС Снабдевање" јер су тада 
комерцијални купци изашли 

на тржиште а ми наставили 
да бринемо о купцима у јавном 

снабдевању, каже директор 
огранка Пирот Зоран 

Ђорђевић.

Електродистрибуција Пирот бележи најбоље • 
резултате на територији коју покрива ПД "Југоисток" 
и ви сте за такав резултат јавно похваљени.

Наши резултати су мање више увек били на завидном 
нивоу. Последњих месеци су бољи у односу на ранији пе-
риод. До побољшања је дошло после формирања ПД "ЕПС 
Снабдевање" када су комерцијални купци изашли на тр-
жиште, а ми остали задужени за купце електричне енер-
гије на јавном снабдевању. Наше је било само да поштује-
мо налоге "ЕПС Снабдевања" о вршењу обустава испору-
ке електричне енергије. Резултат је - позитиван тренд 
плаћања фактура, чиме смо  задовољни. Не могу да ка-
жем да нам похвале не пријају и да нам није драго што 
смо први у "Југоистоку".

Претпостављам да се и сви остали труде да • 
поштују налоге ПД "ЕПС Снабдевање", па ипак нису 
успели да постигну такве резултате у наплати. Шта сте 
ви то радили?

Без лажне скромности, резултати су плод дугогоди-
шњег рада свих људи у огранку. Кључ нашег успеха је ти-
мски рад, који смо одувек неговали. Наравно, успех дели-
мично произилази и из подручја које покривамо, јер је 
овај крај познат по људима који су у плаћању обавеза рев-
носни и не воле да им се дуговања гомилају. Што се нас 
тиче, ми се трудимо да  купце електричне енергије и њи-
хове захтеве максимално уважавамо с једне стране, а ис-
товремено да испуњавамо све задатке који стижу из ПД 
"Југоисток".

Споменули сте бољу наплату од формирања • 
"ЕПС Снабдевања" наовамо. Шта то значи?

Проста рачуница. Раније је било другачије. Све што са-
да радимо, радимо по налогу снабдевача, чији су налози 
почели од скора да пристижу. Ми не предузимамо никак-
ве активности око обустава, јер то више нису наши, већ 
купци "ЕПС Снабдевања", а наши клијенти. Од снабдева-
ча стигне упозорење са дефинисаним правима и обавеза-
ма , као и последицама уколико се не поштују. Грађани 
Пиротског округа, који су ионако ревносни у плаћању, 
постали су још ревноснији. Тако је проценат наплате, 
који је од почетка године износио око 96% последњих ме-
сеци премашио 100%.

Сви огранци "Југоистока" имају велике • 
дужнике, којима тешко наплаћују дуговања. А ви?

Ми смо и с те стране потпуно задовољни. Највећи ку-
пац електричне енергије код нас је "Тигар тајерс", а он ре-
довно измирује своје рачуне. Има, додуше, институција и 
појединаца који дугују, али ми радимо упорно на томе да 
их уведемо у ред редовних платиша. Купци са огромним 
дуговима једноставно не постоје. Они са мањим дуго-
вањима, било да су вирманци или домаћинства, потпи-
сују споразум о репрограму. Један мали број међу њима 
није поштовао потписани споразум, али су ту судски из-
вршитељи, тако да смо и тај проблем у доброј мери реши-
ли. Ми стално позивамо кориснике да редовно измирују 
дуговања како не би долазило до оваквих непријатности 
и по њих, и по нас.

Актуелни су у последње време крадљивци • 
струје. Негде више, негде мање, али су при-
сутни на целом подручју "Југоистока" Како 
стоје ствари у Пироту?
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теретна возила  
једини проблем

разговор са рУководиоцЕм ПословницЕ Ед 
Пирот У димитровградУ - зораном гЕровим

Дешавају се и код нас такве ситуације, јер покривамо 
четири општине са око 50 хиљада становника. Али дале-
ко мање него у другим огранцима. Пронађемо сваке го-
дине понеког ко краде струју. Реагујемо одмах без пардо-
на. Струја се искључује, он губи статус редовног купца, 
струју може да добије тек када регулише сва дуговања на 
основу неовлашћене потрошње, као и редовна дугова-
ња. Наше екипе су добро обучене, а имамо и помоћ сугра-
ђана, редовних платиша. Грађане, превентивно, стално 
упозоравамо да је то кривично дело због којег се трпе по-
следице. Мислим да је у менталитету овог народа да, осим 
што воли да измири сва дуговања на време, поштује за-
кон.

Акција искључења струје је актуелна на нивоу • 
целог "Југоистока".  Шта ви радите када немате 
дужнике, и готово да немате крадљивце струје?

Од директора "Југоистока" Дарка Булатовића добили 
смо налог да екипама наших стручних и искусних људи 
помогнемо контролорима Ниша. Тако смо се ми укључи-
ли у ову акцију, јер на терену у Пироту нема таквог посла. 
Ја се искрено надам да ће и грађани на територији чита-
вог "Југоистока" схватити да је прошло време када је 
струја могла да се краде и пролази некажњено. Осим то-
га, морају да схвате да крађом струје наносе штету држа-
ви, од које очекују да им створи боље услове за живот.

Беспарица је и тешко време за све. Остане ли • 
неки динар за инвестиције?

Све мање. Али ми настојимо да оно, чиме располаже-
мо, доградимо преко јавних набавки како бисмо могли да 
реконструишемо постојећу мрежу или неку трефостани-
цу. Наш највећи проблем је набавка нових бројила. Оче-
кујемо испоруку са нивоа ЕПС-а, јер нам је тако обећано. 
Радимо на аутоматизацији и модернизацији, колико мо-
жемо и колико нам средства дозвољавају. Једноставно - 
протежемо се према губеру и уклапамо у причу целог др-
уштва. При том водећи рачуна да купци електричне енер-
гије не трпе.

Изгледа да су пироћанци добри домаћини у • 
свим, па и у овом сектору.

Искрено да вам кажем, јако ми је драго што се у систе-
му овако добро котирамо. Коме не пријају похвале? Исто-
времено желим да нагласим још једном -  резултати нису 
заслуга једног човека, већ целог огранка и тима људи који 
се труде да честито и поштено раде свој посао.

М. Видојковић

Пословница Димитровград је међу најбољима у наплати 
- нема великих дужника, нема крадљиваца струје, има 
незнатне губитке. Поседује добру електромрежу и 
трафо станице потребне јачине. Недостају јој, због 
огромне површине коју покрива, само теретна возила.

Специфичност ваше пословнице је у томе што се • 
налази поред саме бугарске границе. Је ли то предност 
или недостатак?

Што се тиче одржавања електроенергетског система 
није ни предност ни недостатак. А специфичност је у то-
ме што покрива огромну територију, око 530 квадратних 
километара, која је при том прилично разуђена. Постоје 
села у којима нема становника, па нема ко да нам дојави о 
квару који се догоди на тој територији.

У односу на број корисника, значајни смо у конзунмно-
м подручју Пирота. Зашто то кажем? Због тога што овде 
живи, у највећем броју случајева, сиромашно становни-

штво које је, без обзира на просек примања, врло корект-
но у измиривању својих обавеза према Електропривреди.

Прескочићу онда питање - каква је наплата. • 
Занима ме има ли на овом подручју великих дужника, 
јер ни једна средина коју покрива ПД "Југоисток" није 
имуна на ту појаву?

Нисмо ни ми, разуме се, али је тај проценат толико ма-
ли да га не треба ни спомињати. Уосталом, довољно вам 
говори податак да је огранак ЕД Пирот већ трећу годину 
за редом међу најбољима на нивоу "Југоистока", што ће 
рећи - и ми смо, овако мали, међу најбољима. Ситуација 
се из месеца у месец мења, али на нивоу годишњих пока-
затеља испуњавамо зацртане планове. Најмања неплаће-
на реализација нам је 96%, а у многим месецима, какво је 
било претходно тромесечје, цифра достиже 
100%.
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То је заиста сјајан резултат, поготово што овде • 
живи претежно сиромашно становништво?

Нема привреде, сиромашан крај, па сиромашни и љу-
ди. У злу има и добра. Нема великих дужника. Уредним 
плаћањем велики допринос дају  државни органи и ин-
ституције - Железница, Полиција, Пошта и Установе ло-
калне самоуправе. Једини, ако тако може да се назове, ве-
лики дужник у овом тренутку је Дом за старе и пензионе-
ре. Тај проблем је у овој средини решив. 

Што се тиче дужника из сектора домаћинстава рећи ћу 
вам само један податак: у прегледима дужника са дугом 
већим од 25 000 динара, које радимо у последњих неколи-
ко месеци на територији огранка Пирот, становника Ди-
митровграда нема. Најсиромашнији најуредније плаћају 
дуг.

Позитивне ефекте примећујем од формирања ПД "ЕПС 
Снабдевање", које уредно прати сва дуговања већа од 10 
000 динара и уредно упозорава кориснике. Што значи да 
систематска акција, којом нећемо дозволити да потражи-
вања измакну контроли, даје добре резултате. То гене-
рално важи за све, не само за Димитровград, који је и 
иначе био добар платиша.

Из свега овога ја могу да закључим да ви немате • 
ни губитке, ни крадљивце струје, који их највећим 
делом праве.

Ако огранак Пирот има најмање губитке, онда су наши 
ту негде, у разумној мери.  Они се, на годишњем нивоу, 
крећу од 11 до 12%, што је далеко ниже од просека губи-
така на нивоу ПД "Југоисток".

Што се крадљиваца струје тиче,  а они струју углавном 
краду из немаштине или хира, Димитровград би по си-
ромаштву требало да има доста таквих, који се самовољ-
но приључују. А нема их. Нема их зато што овде живи на-
паћено становништво, навикло да поштује све законске 
прописе, да уважава државу и у менталитету му је да не 
крши закон. Људи на овом подручју једноставно нису 
спремни да ризикују и добију кривичне пријаве, да се 
расправљају са органима власти, да праве себи додатне 
муке поред оних које већ имају. Нема овде таквих.

Слушајући вас, стичем утисак да пословница • 
Димитровград нема проблема. Што, наравно, није 
могуће. Очигледно је да се и проблеми овде разликују.

Наравно, ви сте дошли до таквог закључка слушајући 
наше месечне, тромесечне или годишње резултате. Ве-
рујте ми, није нимало лако стићи до таквих резултата. 
Рећи ћете - лако је њима у малом месту, свако свакога по-
знаје. Е баш то нам је тешко. Са половином наших конзу-
мената ми смо комшије, рођаци, пријатељи. Са тим људи-
ма морамо да изградимо пословни однос у којем они, не-
зависно од било каквих веза, морају да поштују прописе.
За то нам је потребно време. Свакодневно објашњавамо 
нашим суграђанима да плаћање струје није нечији хир, 
да је струја роба као и свака друга, а када робу купе мо-
рају и да је плате. Буквално смо се претворили у психоло-

ге и социјалне раднике. Јер има, као и у свим срединама, 
оних који струју стварно не могу да плате. У решавању 
таквих проблема прискаче нам у помоћ локална самоу-
права са којом прионалазимо начине да се дуг измири, 
односно да  и "вук буде сит и козе на броју". Верујте ми, то 
није нимало лако.

Ви сте, заправо, урадили крупну ствар о којој се • 
говори на нивоу целог ЕПС-а, да утичете и делом 
мењате свест грађана када је реч о плаћању струје.

Добро сте то приметили, а ја бих само додао - ми се ук-
лапамо у заједничке напоре и заједничку акцију. Ту дола-
зи до изражаја предност мале средине коју сте малочас 
поменули. Мало нас је, познајемо се, можемо са сваким 
да комуницирамо и свакоме да посебно објаснимо про-
блем. То у већим срединама није могуће. Зато ће у њима 
морати боље да функционише систем који је почео да 
примењује ПД "ЕПС Снабдевање", па ћемо после извесног 
времена ваљда сви научити лекцију.

Свест се полако мења, али може да се промени. И дове-
де до нивоа да на листи плаћања -  огрева, школарине, ле-
кова, зимнице……струја не мора увек да буде на после-
дњем месту.

Купци су, очигледно је, према вама врло • 
коректни. На који начин ви њима враћате како бисте 
побољшали квалитет услуга, у крајњем како не бисте 
изневерили њихов коректан однос?

Могу вам рећи да и на том пољу нисмо лоши. У неком 
срећнијем периоду доста се улагало. Ми имамо изузетно 
разуђену мрежу - 124 трафо станице различитог нивоа, 
око 400 km водовода различитог напонског нивоа. На на-
шој територији се, рецимо, налази трафостаница 110/35 
kV, имамо две трафостанице јачине 35/10 и 121 јачине 
10/04 kV, што у овом моменту значи да не постоји потре-
ба за неком већом инвестицијом. Нама је највећи про-
блем - квалитетно и благовремено одржавање постојећих 
објеката и мреже.

Мало тога можемо сами да урадимо. Једини пут су на-
ше иницијативе и планови, који морају да уђу у планове 
огранка и читавог ПД "Југоисток". То је наш посао и ми о 
томе водимо рачуна. Неки од наших захтева су већ ушли 
у планове и програме за 2015. годину. Попут интервен-
ција на одржавању електроенергетских објеката, одржа-
вању управних зграда и оно што је нама најважније - об-
нова возног парка теренским возилима.

Поновићу, 530 квадратних километара територије са 
скромном инфраструктуром није лако покрити без до-
бро опремљеног возног парка. Зато морамо, како год зна-
мо и умемо, да решимо тај проблем. То би било наше хва-
ла грађанима који су нам омогућили да будемо у друштву 
најбољих у ПД "Југоисток".

М. Видојковић
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ХРАМ сПоРтА и куЛтуРе

сПортско тУристички цЕнтар У димитровградУ

Зоран Геров, руководилац пословнице ЕД Пирот у Димитровграду, до недавнo наш познати 
кошаркаш највећи је “кривац” што Димитровград данас има најбољи Спортски центар у 
Србији, а можда и на Балкану.  Спортско туристички центар се простире на 7500 квадратних 
метара и има све садржаје за професионално и рекреативно бављење спортом, али и за 
привредни развој овог малог места на бугарској граници.

К амен темељац је постављен далеке 1996. године и 
нико у том тренутку није био свестан колико је то 
крупан залогај и колико ће времена, труда и пара 

бити потребно да се посао приведе крају. Чак ни творац 
идеје Зоран Геров.

“Иницијатива за изградњу Центра била је резултат моје 
младости, ентузијазма, помало можда и лудости. Кошарку 
играм од 1975. године, прошао сам многе селекције у мно-
гим ранговима такмичења. Оног тренутка када сам одлу-
чио да се вратим у Димитровград и живот проведем у ње-
му, морао сам нешто да урадим како се не бих одрекао ко-
шарке и спорта.

"Није реч о себичности. Мој родни град заслужује ова-
кав објекат, јер има богату историју спорта, о којој се ма-
ло зна. Фудбалски клуб у Димитровграду постоји преко 
80 година, Кошаркашки клуб 70 година. Он је најстарији 
у Србији, а нећете веровати и у  бившој Југославији, раме 
уз раме са Локомотивом из Загреба. Те чињенице су ми 
дале за право да кренем у причу, јер  мој мали град је за-
служио да има велике прохтеве и један овакав квалите-
тан објекат" – прича нам Зоран Геров о тренуцима када је 
објекат почео да се гради.

Иако прилично дуго грађен, Спортском цен-
тру су некако ствари ишле од руку. Тада актуел-
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ни министар за омладину и спорт Владимир Цв-
етковић је познавао и уважавао свог колегу Зора-
на Герова, па је лако донео одлуку да се почне са 

градњом – Министарство се обавезало да обезбеди 60% 
средстава , а општина 40%.

Кренуле су и приче – треба ли Димитровграду овакав 
луксузни објекат који кошта два милиона евра, или му 
више требају путеви, улице и други инфраструктурни 
објекти.  Зорана Герова су, чак, нападали због улагања у 
овакав, за мало место, луксузан објекат. И сам се упла-
шио у једном тренутку онога, у шта се упустио.

“Све до 2000. године, када је 60% објекта било заврше-
но и када смо га ставили под кров. Тада сам постао свес-
тан чињенице да му више ни политика ништа не може. 
Политичке гарнитуре су се мењале, али свака од њих је 
као мото имала у глави – Нисам крив што је започето, 
али ћу бити одговоран ако не буде завршено. И градили 
су, полако али сигурно” – присећа се Геров споре, али не-
спорне градње објекта.

2008. године Зоран Геров је постао одборник у Скупшти-
ни општине, доцније и председник Извршног савета, па 
је и сам могао да утиче на даљу градњу. Искористио је 
своју политичку функцију, као ретко који од политичара 
и 2012. године Спортско рекреативни центар у Ди-
митровграду је пуштен у рад. Већина димитровграђана 

који су се колико до јуче питали “Треба ли нам овако не-
што”, када је почео да ради постављали су себи питање 
“Што смо оволико чекали”?

Данас спортско туристички центар, који је временом 
постао и културни центар има богате садржаје. Халу, која 
је заправо борилиште, најкомплетније опремљено у чи-
тавој Србији. Пружа могућност чак и за организовање 
зимског кампа у кошарци, који је  тренутно у припреми. 
Поседује богате садржаје угоститељско туристичког ка-
рактера, који отварају могућност за развој привредног 
туризма. А његове инфраструктурне предности су огро-
мне, простире се на 4,5 хектара у готово самом центру 
града на надморској висини од 460 метара, са околином 
на 600 метара надморске висине. Осим тога, овај крај има 
изванредну микроклиму за базичне и клупске припреме 
током читавог лета. И оне се одвијају целе сезоне. За раз-
лику од многих других, ово мало место на бугарској гра-
ници је живо и током лета јер  има богат спортско кул-
турни живот.

“Спортско туристички центар је разрешио и моју лич-
ну дилему - да ли је било добро и паметно вратити се и 
наставити живот у малој средини попут Димитровграда” 
– завршава причу Зоран Геров.

М. Видојковић
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екстремне падавине  
захватиле сокобању

Пословница огранка Ед "ЕлЕктротимок" заЈЕчар - сокобања

К рајем јула, Сокобању су задесиле екстремне вре-
менске појаве - топли и хладни таласи и неизос-
тавни "торнадо" и обилне падавине са градом, који 

су све учесталија појава у Србији.      

Олујни ветар чупао је огромно дрвеће  које је падало на 
електричне проводнике те је велики број купаца остајао 
без напајања електричном енергијом. Центар града и  три 
месне заједнице: село Шарбановац, Мужинац и село 
Врмча због јаког невремена око 12 сати су били без напа-
јања електричном енергијом. Иако мали број монтера, 
посао је  завршен у току истог дана и купцима је обез-
беђено редовно снабдевање, каже шеф пословнице Сини-
ша Петровић. 

У Сокобањи наплата је солидна око 98%, а губици су 
око 15%. Много утицаја на губитке има између осталог и 
то да је мерење у Алексинцу и Књажевцу тако да се вели-
ки губици дешавају у преносу електричне енергије.

Боље снабдевање и без губитака, очекујемо заврше-
тком радова који су у току на трафо станици 35/10 kV.  
Изградња  ове трафо станице је од огромног значаја  за 
становнике и привреду и за јачање туристичког потен-
цијала овог краја. Повећаће се квалитет у снабдевању и 
биће смањен број рекламација и евентуалних ризика, на-
глашава Синиша Петровић шеф пословнице Сокобања.
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Туристичко место смештено у југоисточној Србији, у 
подножју планине Озрен. због своје надморске висине 
око 400 m спада у ред ваздушних бања која успешно 
лечи болести респиратоних путева као што су астма 
бронхитис, болести дисајних органа- бронхијална 
астма, акутни и хронични бронхитис, акутна и хронична 
инсуфицијенција и друга обољења дисајних путева. 

Ова туристичка дестинација је најстарија бања у Србији 
и носи назив "Српска краљица туризма".

Незаобилазна су и прелепо уређена излетишта од којих 
су најпознатија Лептерија, Очно, камен љубави, извор 
реке Моравице, Сесалачка пећина, грудоњске 
воденице, Соко град, Бованско језеро итд…

Лептерија је излетиште, недалеко од Сокобање, на 
падинама планине Озрен, поред извора реке 
Моравице. На том делу Озрена налази се неколико 
географских феномена, велики водопад око 17,5 метара 
под називом Рипаљка, ту се налази и пећина са 
природним украсима. У близини се налази и Соко-град 
у којем су некада живели робови који су понекада 
слободно шетали изван зидина тврђаве и то су били 
ретки тренуци слободе па је тако Лептерија и добила 

назив - превод са грчког значи слободиште. Соко-град 
је некада био бастион Римљана, а на његовим 
темељима је саграђена тврђава у 14 веку.

Врло је интересантан податак да је водопад Рипаљка 
прво заштићено природно добро у Краљевини 
Југославији! Јован Цвијић га је својевремено сматрао 
највишим у Србији, али данас знамо да објективно то 
није тако. Водопад је изузетно леп, прави школски 
пример водопада, налази се у подножју планине Озрен. 
У близини је излетиште поред очне болнице усред 
великог парка који је 1930. год. окруживао санаторијум 
краљевске жандармерије. Ту је и рибњак и неколико 
етно ресторана и кафеа. Лепо је посетити и село Језеро 
које наш нобеловац Иво Андрић помиње у својим 
записима. заљубљеници шетње кроз шуму наићиће на 
диван пропланак са црквицом, око које је некада био 
јерменски манастир, зато се тове Јерменчић. Са Озрена 
се пружа изузетан поглед на планину Ртањ која је врло 
близу. Недалеко је и бања Јошаница и Бованско језеро. 
Све те лепоте нашег југа су јако близу да их не можемо 
заобићи. 

М. шиндић   

СрпСКА КрАљИЦА ТурИзмА- СоКоБАњА
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Време је за штедњу 

због свЕ чЕшћих наЈава ПоскУПљЕња стрУЈЕ

Основни услов за ниже рачуне је да се што више елек-
тричних уређаја користи у току ноћи, када је струја чети-
ри пута јефтинија него током дана. Готаво да не постоји 
уређај који свакодневно користимо у домаћинству, а да 
на њему није могуће остварити значајне уштеде, чак и 
кад се они користе дању. Почев од грејалице, преко фри-
жидера, машине за веш па до пегле. Ево и неколико саве-
та који вам могу помоћи да умањите своје рачуне: 

Грејалица • 
Грејалице и калорифере треба избегавати за догревање 

просторије. Најисплативије је користити ТА пећи и мер-
мерне плоче. 

Изолација• 
Потребе за догревањем просторија се смањујy ако се 

угради изолација на прозорима и поправи столарија. 

Фрижидер• 
Фрижидер је неопходно чистити редовно да се не би 

напунио ледом, а термометар подесити на темперарyру 
од 3- 5 степени. 

Пегла • 
Није добро пеглати гардеробу у неколико наврата, већ 

одједном комплетан сув веш. При сваком укључењу пегле 
додатно се троши енергија за загревање. 

Туширање• 
Препоручљиво је тyширање уместо купања у пуној ка-

ди. На овај начин потроши се два пута мање воде и 
струје. 

Компјутер • 
Компјутер и монитор треба ставити у слип-мод када се 

не користе. 

Машина за судове • 
Укључивати је углавном ноћу. Користити је када се на-

пуни посуђем. 

Бојлер • 
Најбоље је пунити га у току ноћи. Редовно скидати ка-

менац са грејача. 

Шпорет • 
Шерпа би током кувања увек требало да буде покло-

пљена, јер се храна тако брже спрема. 

Сијалице • 
Требало би користити штедљиве сијалице. 

Клима • 
Клима троши три пута мање струје него грејалица, али 

под условом да нису изузетно ниске температyре. Климу 
треба користити на температyри од 5-15 степени. 

У пакетy економских мера које Влада најављује, све чешће се помиње и поскупљење 
струје. Уз смањење плата и пензија, и друга поскупљења која ће несумњиво уследити, 
биће то велики удар на буџет сваког грађанина. Зато не преостаје ништа друго 
него штедња, а бар кад је струја у питању уштедети се може. Довољно је само 
придржавати се неких основних правила
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Људске активности наносе озбиљну штету околини. Смањење 
озонског омотача и пораст глобалне температуре су на 
жалост континуирани феномени. Њихови биолошки ефекти 
се не могу предвидети а негативне последице могу имати 
катастрофалне ефекте по људски род. Пораст просечне 
глобалне температуре представља озбиљну претњу по наше 
здравље. Климатске промене до којих долази поспешују 
ширење одређених заразних болести. Такође је примећено 
да је повећана учесталост одређених обољења – 
кардиолошких, васкуларних, неуролошких, плућних и 
професионалних – услед пораста просечне глобалне 
температуре.

У недавној студији, научници Медицинске школе 
Универзитета у Њујорку указују на то да ће се број смртних 
случајева и обољења повећавати услед константног пораста 
глобалне температуре. Овај феномен утиче на промене у 
постојећем еко систему и директно угрожава наше здравље. 
Они такође предвиђају да ће бити више природних 
катастрофа услед климатских промена. Тропске зоне ће се 
повећати услед раста глобалне просечне температуре и 
вегетација ће се променити у складу са тиме. Доћи ће до 
пораста заразних болести као резултат промена до којих 
долази у микро организмима и бацилима који се развијају и 
прилагођавају новим климатским условима. Животни век 
неких бацила се мења са климатским загревањем. Већ постоји 
зебња да ће доћи до ширења обољења која преносе комарци 
(маларија) и глодари. Не можемо искључити могућност да се 
опет не појаве обољења која су у прошлости успешно 
искорењена. Губитак озона у атмосфери се повезује са 
повећаном осетљивошћу ка инфекцијама. Глобално 
загревање може довести до повећане популације бактерија и 
бацила. Комбинација ова два феномена има за резултат 
повећање инфекција. 

Многобројне националне и интернационалне организације 
као што су Уједињење Нације спроводе студије које 
процењују и надгледају ситуацију. Кyото протокол има 
одређене циљеве (као на пример 7 % смањење испуштања 
угљендиоксида у атмосферу у наредних 10 година) што ће се 
постићи путем интернационалне сарадње. Многе државе већ 
имају националне планове адаптације на климатске промене, 
док су стручњаци у Србији почели припреме и најављују да 
ће активније давати препоруке за понашање становништва у 
екстремним временским приликама.

Прим. др Снежана Матић Бесарабић из Центра за хигијену и 
хуману екологију Градског завода за јавно здравље у Београду 
истакла је да код нас још нису рађене детаљне анализе и 

процене могућих утицаја климатских промена на здравље, 
али се у пракси региструје да у току изузетно топлих или 
хладних таласа помоћ лекара учесталије траже хронични 
болесници, стари и деца. Коментаришући тврдње стручњака 
у свету да се све више болести шири услед промене климе, 
она је је рекла да то тек треба да се докаже дугогодишњим 
мониторингом и истраживањима.

Др Матић Бесарабић, која је у име Министарства здравља 
задужена за контакте са Светском здравственом 
организацијом у области климатских промена очекује да ће 
индикатор климатских промена свакако бити респираторне 
болести, због појаве низа нових фактора - од раста загађења 
које преносе ветрови до већег присуства биогених полена. 
Томе треба додати и заразне болести, алергијске 
манифестације, болести које преносе инсекти и други 
вектори, рекла је. "Доћи ће и до промена у снабдевању водом 
и храном", додала је она и објаснила да не говори о 
последицама екстремних промена типа поплава и олујних 
ветрова, које директно угрожавају екосиситем, животе људи и 
материјална добра.

Подсећајући да развијене земље стално размењују искуства 
путем Оквирне конвенције Уједињених нација о промени 
климе, усвојеној 1992. на "Самиту о планети земљи" у Рију, она 
је рекла да су као најосетљивији сектори који ће бити 
погођени климатским променама дефинисани водни ресурси, 
здравље људи, пољопривреда, климатска "ургентна стања", 
природни екосистеми и системи здравствене заштите. Кад су 
у питању водни ресурси, прате се пре свега промене везане 
за топљење глечера, смањивање дубине језера и повећање 
количине површинског спирања, а у области здравља 
становништва се прикупљају подаци о стопи повећања броја 
новооболелих и умрлих услед болести повезаних са 
климатским променама, рекла је др Матић Бесарабић. Она је 
истакла да су се стручњаци у Србији договорили да ће 
примењивати активности из Националног акционог плана 
заштите здравља, како би се спречиле и смањиле негативне 
последице климатских промена на здравље људи. Те 
активности укључују јачање надзора у области заразних 
болести и вакцинације, побољшавање мониторинга воде, 
намирница и животне средине, као и стално одржавање и 
проверу чистоће мрежа извора воде, ресурса и 
водоснабдевања. Планира се и формирање и развој система 
претходног обавештавања становништва о надолазећим 
топлотним или леденим таласима и о другим екстремним 
климатским догађајима, путем система раног упозоравања.

Т. Величковић

Климатске промене, 
глобално загревање  
и наше здравље
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Престижни џез  
фестивал у Нишу
Nišville је постао водећи и најпосећенији џез фестивал у југоисточној Европи. И ове 
године, током четири фестивалска дана музички програм Nišvila који се одвијао на 
седам бина, од којих је на пет улаз био слободан, посетило је преко 125.000 људи, што 
је оборило досадашњи рекорд. Осим тога, овогодишњи Nišvil оборио је и рекорд по 
броју извођача, којих је било око 560.

Фестивал Nišville представио је од 14. до 17. августа у Нишу богат програм извођача џез и сродних жанрова 
музике из региона и света, а међу главним звездама биле су бразилска пијанисткиња и певачица Таниа 
Мариа, америчка певачица нигеријског порекла Ијока Окоаво (Iyeoke), коју многи називају црном Ејми 
Вајнхаус, један од најбољих европских биг бендова Brussels Jazz Orchestra, џез-фанк саксофонисткиња Кенди 
Дафлер (Candy Dulfer) из Холандије, амерички септет Кукерс (The Cookers), легенде ритма и блуза Оригинални 
Блуз Брадерс (The Originilal Bles Brothers Band), квартет француског гитаристе, виолинисте и композитора 
Дорада шмита (Schmidt), словеначки бенд Септембер - ветерани ex-YU рока, као и популарни хор Viva Vox из 
Србије.

Осим главног програма на Earth и Sky бинама, Nišville је и ове године имао мноштво бесплатних музичких 
програма (Open, Youth, Welcome и Matine stejdževi), пројекције џез и музичких филмова на Movie stejdžu, 
изложбе, промоције књига и часописа, традиционални Nišville workshop…..

Т. Величковић
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Најрадоснији  
глумачки сусрети

филмски сУсрЕти У нишкоЈ тврЂави

23. дана августа отворен је 49. Фестивал глумачких 
остварења домаћег филма на летњој позорници 
Нишке тврђаве. После свечаног отварања уручена је 
награда "Павле Вујисић" Михајлу Миши Јанкетићу за 
животно дело у области глуме. На фестивалу је 
приказано 11 филмова у званичној конкуренцији, од 
којих шест премијера. Нишки ансабл "Константин" 
извео је химну Републике Србије "Боже правде" која 
је створила емоцију и подигла публику на ноге после 
чега је уследила свечана церемонија  коју је пратио 
велики ватромет.

Филмски сусрети једини су фестивал у Европи који је 
потпуно глумачки, нагласила је директор фестивала 
и Нишког Културног центра, који је организатор 
фестивала, Бојана Симовић. Глумци добијају кључеве 
града и они су домаћини фестивала. Ова 
манифестација има озбиљну и дугачку традицију, 
наредне године ће прославити пола века, што је 
велики јубилеј и успех у данашње време. Фестивал 
би требало интернационализовати не само на 
просторе бивше Југославије већ и на друге земље у 
региону. 

Најсвечанији тренутак вечери је уручење 
награде"Павле Вујисић" за изузетан допринос глуми 
Михајлу Јанкетићу уз истицање да се ради о 
уметнику који је омиљен како код колега тако  
и код публике.

Оно што недостаје и треба повратити Нишком 
фестивалу, то је гламур, ми не можемо да се 
поредимо са Каном и Венецијом али би могли доста 
тога да поправимо, наглашава Бојана Симовић.

Највећи адут филмског фестивала била је публика 
која је и раније добила епитет најбоље и 
нафилмскије публике на свету. Летња позорница са 
скоро 4000 места била је препуна а и глумци који 
озбиљно воле овај фестивал један су од главних 
разлога што се он одржао, упркос разним 
проблемима који су условили мањи број филмова. 
Ипак филмски сусрети су имали снаге да се уздигну 
изнад проблема и опстану. 

 -Ветрови немаштине који и даље дувају пуном 
снагом у култури, а и у целој Србији одували су 
могућности филмских радника али не и креативност 
и жељу да се реализују пројекти који су од значаја за 
просперитет нашег филма у свету, каже уметнички 
директор фестивала Драган Вујић Вујке и додаје да је 
публика најдивнија и најлуђа на свету у најбољем 
смислу те речи, јер не одустаје од посете ни по киши.

 М. шиндић
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Од 16. до 20. јула у Нишу је играло и певало 500 учесни-
ка из шест различитих земаља. Негујући своје, наша 
земља је кроз фолклор, учила и о другима.

Запослени у Студенстком културном центру у Нишу 
нису ни сањали у шта ће се претворити њихова идеја о 
организовању Студенстког фестивала фолклора. Намера 
им је била да културни живот града учине богатијим а 
фолклор су одабрали зато што се кроз њега на најбољи 
начин негује традиција и чувају корени.

"Желели смо да се повежемо са другим фолклорним 
ансамблима и фестивалима у свету, да кроз њихову игру 
и музику упознамо земље из којих долазе, а да уједно и 
ми њима покажемо каквом богатом културном тради-
цијом  располажемо и колико су дубоки наши корени. - 
"У међувремену смо постали чланови Међународног фес-
тивала фолклора, остварили добру сарадњу са многим 
фестивалима, посебно са три у Румунији и фестивалом у 
Вршцу" - каже Миша Јовић, директор СКЦ.

На овогодишњем фестивалу у Нишу било је 500 учес-
ника из Мексика, Пољске, Румуније, Бугарске, Грчке и 
Србије. За разлику од ранијих година, фестивал 
је ове  попримио и регионални карактер. Играло 
се, осим у Нишу, и у Белој Паланци, Књажевцу и 
Владичином Хану

Фестивал фолклора у Нишу, поред неговања 
традиције и културне баштине, има још једну веома 

значајну димензију. Презентује наш град у свету кроз 
слику коју о њему понесу учесници фестивала.

"Гошћа из Џакарте у Индонезији је, шетајући кејом оду-
шевљено узвикнула: - Види каква река. У животу нисам 
видела лепшу. Тада смо и ми, нишлије, погледали у своју 
Нишаву, и приметили да је стварно лепа" - присећа се са-
мо једног детаља директор СКЦ, Миша Јовић.

Гости Фестивала фолклора ће, када се врате у своје 
земље, говорити о нашој традицији, али ће имати шта да 
говоре и о нашем граду данас, посебно о људима који су 
их овде дочекали.

М. Видојковић

мЕЂУнародни стУдЕнстки фЕстивал фолклора

Игром чувају традицију  
и промовишу град
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Стратегија  
образовања одраслих

мЕЂУнародни дан ПисмЕности - 8. сЕПтЕмбар

Зашто баш писменост? 
Зато што писменост спада у основна људска права, 
садржано у праву на образовање. Оно је препознато 
као право у низу међународних конвенција те 
укључено у текстове кључних међународних 
декларација. Опшом декларацијом о људским 
правима из 1948. године признато је право на 
образовање, а тиме и право на писменост. Две су, 
међутим декларације отишле још даље. Тако је у 
Декларацији из Персеполиса (1975.) речено: 
Писменост није сама себи сврха. Она је темељно 
људско право, а Хамбуршка декларација (1997.) 
наглашава како је писменост, која у ширем смислу 
обухвата знање и вештине које су потребне свима у 
свету брзих промена, основно  људско право.

Писменост је препозната не само као право по себи, 
него и као механизам за остваривање других људских 
права. Но она са собом носи и бројне друге 
предности- корист појединца и његово 
самопоуздање оснажујући га за индивидуалну и 
колективну акцију, као и за даље активности у 
областима попут образовања, очувања здравља, 
репродукције и равноправности полова. 

Писменост и правопис
Поставља се питање да ли писменост значи и 
познавање  језичких правила - правопис матерњег 
језика. Све је више такозвано писмених који не знају 
основна граматичка и правописна правила а дођу и 
до студирања. А да не причамо о онима који не знају 
ни формулар да попуне или да се у писменој форми 
изразе, то је такозвана "функционална писменост". 
Када се све то узме у обзир, писменост је данас веома 
коплексна вештина, односно активност људског рода 
и човека.

Алармантни подаци за 21. век
Србија има око милион и 350 хиљада људи без дана 
школе,  или са неколико разреда основне школе а у 
свету је неписмено више од 900 милиона људи. Од тог 
броја две трећине су жене а 113 милиона су деца. 
Међу образованим становништвом највише је оних са 
средњом школом, док је са високим образовањем 
свега 6,5 одсто грађана.

Организација Уједињених нација за образовање, 
науку и културу прогласила је 8. септембар за 
Међународни дан писмености још 1967. додине са 
циљем да истакне важност читања. Глобализација 
светске економије захтева писмене раднике, обучену 
и образовану радну снагу што подразумева  
аналфабетску орјентацију  а то значи основно 
савладавање вештине писања и читања, а од 1964. 
појам писмености  се дефинише као прозна 
писменост и документациона. Са напретом технике и 
информационих технологија, крајем 20. и почетком 21. 
века, појам писмености је добио нову форму- 
информатичко описмењавање. 

Помоћник министра просвете Љубиша Антонијевић 
изјавио је да  данас у Србији 40 одсто грађана нема 
завршену средњу школу, односно никакву радну 
квалификацију и нагласио да је у нашој земљи 17 
одсто становништва неписмено и 23 одсто са 
завршеном основном школом. Помоћник министра је 
указао да је Влада Србије прошле године усвојила 
нови закон о образовању одраслих, који је ступио на 
снагу од 1. јануара ове године. 

Закон предвиђа да основно образовање за одрасле 
траје три године - за годину дана савлада се циклус 
од првог до четвртог разреда, друге године пети и 
шести разред, а треће седми и осми разред. 
"Тренд је свуда у свету, па и код нас, да 
писменост мора да се подигне на већи ниво. 

Међународни дан писмености УНЕСЦО-ова је иницијатива, чији је циљ да сваке године подсети 
међународну заједницу на статус писмености и образовања одраслих. Идеја о обележавању 
Међународног дана писмености појавила се 1965. године у Техерану, на Светској конференцији 
министара образовања, о теми искорењивања неписмености. На конференцији је представљена 
иницијатива за проглашавањем једног дана у години Међународним даном писмености, како би 
се на тај дан, упозоравало на важност писмености на међународном нивоу. Као дан обележавања 
одабран је 8. септембар, а УНЕСЦО је са обележавањем кренуо већ наредне, 1966. године.
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Један од основних услова за запошљавање је најмање 
завршена основна школа", наглашава Антонијевић. 
Зато је у закону предвидео наставу за одрасле у 70 
редовних школа. 

Шта писменост уопште 
подразумева?
Иако се писменост често схвата као разумљив појам, 
реч је о комплексном  концепту. Теорије писмености 
развиле су се, од оних које се везују искључиво на 
промене у појединцу до комплекснијих погледа који 
захватају и шире друштвене контексте - писмена 
околина и писмено друштво, и који омогућавају 
активности и праксу писмености. 

Како се писменост 
дефинише код нас? 
Традиционални појам писмености - вештина писања, 
читања и рачунања, подразумева оспособљеност за 
читање с разумевањем, вештине комуницирања, 
знање страних језика и кориштења савремене 
информацијске и комуникацијске технологије, 
које омогућују квалитетно разумевање 
природних и друштвених збивања, 
оспособљеност за решавање проблема, 
вештине и спремности за тимски 
рад, прихватање других 
и другачијих - 

оспособљеност за трајно учење. Ова је дефиниција 
много шира од оне која истиче да ни једној особи не 
може бити ускраћена могућност да стекне основно 
оброзовање - функционалну писменост, 
изједначавајући тако писменост са стицањем 
формалног (основног) образовања.

У пракси, међутим, преовладава схватање писмености 
као способности читања писања и рачунања, 
писмене особе су оне које су завршиле основно 
образовање. Тако описујемо писмену особу као особу 
са или без школе ако може прочитати и написати  
писмо без обзира на којем језику или писму може 
читати, односно писати, што одговара УНЕСКО-овој 
дефиницији функционалне писмености, али не и 
дефиницији писмености 21. века како се она разуме у 
Стратегији образовања одраслих.

 М. Шиндић
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ДЕСЕТ РАЗЛОГА КОЈИ НАМ ДАЈУ НАДУ ДА 
МОЖЕМО ПРЕВАЗИЋИ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

1. Барак Обама је истакао решење питања климатских 
промена као битан део програма своје владе. Иако 
је у почетку свог мандата деловао неодлучно, 

својом скорашњом одлуком да смањи емисију CO2, и да се 
смањи број електрана на угаљ, супротставио се чак и 
конгресу.

2. Кина, највећи светски емитер угљеника је наредила 
да се електране на угаљ затворе, и то само дан 
након лансирања Обаминог великог "напада на 

угаљ". Ово је први пут да се обећање ограничавања 
апсолутне емисије појавило из извора блиског кинеском 
руководству. Услед превелике концентрације смога у 
кинеским градовима влада је наредила масовно гашење 
електрана на угаљ у року од неколико година.

3. Цена соларне енергије опала је за две трећине у 
протеклих шест година. Трошак инсталације 
соларног система сада је значајно мањи и то је 

допринело да власници кућа, локала и мањих предузећа у 
знатно већем броју користе овај вид енергије.

4. Значајно се  умањује улагање у фосилна горива и 
трговину истим. Присталица овог тренда је и бивши 
потпредседник САД Ал Гор, који каже да су 

компаније које тргују фосилним горивима прецењене јер 
не могу да искористе имовину коју поседују уколико свет 
жели да избегне опасне климатске промене. 

5. Жене у Бангладешу обучавају се да постану соларни 
техничари и донесу светлост у домове 95 милиона 
становника ове земље који живе без струје. Ова 

земља сада има највећи светски раст у потрошњи соларне 
енергије, и чак два милиона домаћинстава има уграђене 
соларне енергетске јединице. УН су изнеле податак да 
глобално загревање више утиче на жене јер оне чине 
већину сиромашног становништва земље. Дакле, 
образовање и социјална еманципација жена може бити 
један од највећих катализатора у борби против климатских 
промена.

6. Обновљиви извори енергије ће ускоро преузети 
највећи део тржишта енергијом.  
Пад цена технологије, иновације и  иницијативе 

влада неких земаља допринели су да обновљиви извори 
енергије преузму све већи део глобалног тржишта 
електричне енергије. У 2013. години инвеститори су 
уложили  268,2 милијарде долара у пројекте обновљивих 
извора - пет пута више него у 2004. години. Bloomberg New 
Energy Finance процењује да ће до 2030. улагање у 
енергетски обновљиве изворе достићи две трећине 
глобалног улагања у енергетски сектор, што би износило 
7,7 трилиона долара

приредила: Тамара Величковић

У претходних неколико месеци, концентрације угљен-диоксида у атмосфери су на рекордном 
нивоу у последњих 800.000 година. Председник IPCC, међународне организације врхунских свет-
ских климатских научника, упозорио је раније ове године да "нико на овој планети неће бити 
заштићен од утицаја климатских промена". Будуће генерације ће без сумње преиспитивати 
нашу одговорност, с обзиром на размере претње. Већ је познато да смрт, сиромаштво и 
патње чекају милионе, а ипак владе се колебају. Решења су  ипак доступна. Ево десет разлога 
која буде наду да ће се људи изборити са изазовом климатских промена. 



7. Европски домови користе 15% мање енергије него 
2000. године. У свим деловима света  владе користе 
најјефтинији начин да смање емисију штетних гасова 

- уштеду енергије. Енергетска ефикасност у 
грађевинарству и  употреби кућних апарата довела је до 
пада глобалне емисије за скоро један % годишње, што не 
звучи као много, али је то као да се сваки становник 
Њујорка потпуно искључио из мреже. У ЕУ су домаћинства 
смањила потрошњу за 15,5% у периоду од 2000. до  2011. 
године. У земљама у развоју, где  расте урбана популација, 
градиће се милиони нових домова и то је одлична 
могућност да се изграде енергетски самоодрживи домови 
за будућност.

8. Смањење емисија штетних гасова  постало је 
пословни императив. Све више светских 
компанија смањује своју емисију угљен-

диоксида. Ово је углавном постигнуто кроз мере 
енергетске ефикасности, али и пребацивањем 
на зелене изворе. Ове мере су се показале 
као веома исплативе. На пример, 
произвођач гума Мichelin у Великој 
Британији, смањио је свој  рачун за 
струју од 20 милиона фунти за 20% у 
последњих пет година 
запошљавањем енергетских 
менаџера.

9. Све је скупље пронаћи 
нафту, The Wall Street 
Journal известио је у 

јануару да су издаци водећих 
светских нафтних гиганата 
Chevron, Exxon Mobil и 
Royal Dutch Shell-а, 
порасли на 70 милијарди 
фунти у 2013. години, али  
и да су сва три гиганта 
доживела велики пад 
производње у односу на 
цену, јер су трошкови 
порасли услед потребе да се 
отворе нове бушотине у ризичним 
подручијима. 

10. Од 2011. године продаја електричних 
аутомобила удвостручује се сваке године. 
Прихватање ове технологије од стране 

потрошача омогућило је брз раст продаје и до краја 2015. у 
употреби ће бити више од милион таквих возила широм 
света. У Норвешкој, један у сваких сто аутомобила је сада 
електрични, а ова технологија има растуће упориште и у 
САД (што је далеко највеће јединствено тржиште са 174.000 
возила), Јапану (68.000) и Кини (45.000).
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