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Александар Обрадовић изабран 
за директора ЕПС-а

Влада Србије је на седници одржаној 2. ок-
тобра 2014. године именовала Александра Об-
радовића за директора Јавног предузећа „Елек-
тропривреда Србије“. Одлуком Владе Србије 
да Александру Обрадовићу повери четворого-
дишњи мандат директора „Електропривреде 
Србије“ потврђена је одлучност да наставак 
реформи у ЕПС-у спроведе професионални ме-
наџер са изузетном биографијом и признатим 
пословним резултатима. 

Обрадовић је изабран на јавном конкурсу у вео-
ма јакој конкуренцији међу више од 70 кандида-
та. Тај конкурс је расписан још у јулу прошле го-
дине и продужаван је како би се пружила шанса 
најбољим кандидатима да се на време припреме 
за трку за место првог човека највећег јавног 
предузећа у Србији.

На место в. д. директора ЕПС-а Александар 
Обрадовић је први пут изабран 6. септембра 
2012. године, а потом му је мандат продужаван у 
још два наврата. Обрадовићева биографија пот-
врђује да је реч о искусном професионалном ме-
наџеру. Он је био регонални директор ЧЕЗ-а, нај-
профитабилније европске електропривреде, док 

је у консултантској кући „Artur D'Little“ водио 
реструктурирања многих европских компанија, 
а у француском „Lafarge“ бавио се пословима 
стратегије и инвестиција. У Прагу је завршио 
студије економије и бизниса на Универзитету 
"Англо-американ", док је мастер студије завр-
шио на Универзитету у Питсбургу у Сједиње-
ним Америчким Државама. 

Током две године у ЕПС-у Обрадовић је успео да 
унапреди пословање и да после низа година нега-
тивног пословања ЕПС 2013. годину заврши као 
друга најпрофитабилнија компанија у Србији. 
Под Обрадовићевим вођством ЕПС се успешно 
изборио са два таласа отварања тржишта 
електричне енергије и успео је да задржи чак 97 
одсто тржишта и тиме докаже да је поуздан 
партнер привреди Србије. Оснивањем „ЕПС 
Снабдевања“, у јулу прошле године, и раздвајањем 
делатности снабдевања од дистрибуције, што 
је био услов за либерализацију тржишта, нови, а 
стари директор ЕПС-а испоштовао је Закон о 
енергетици, Уговор о Енергетској заједници Југо-
источне Европе и обавезе Србије на путу при-
друживања Европској унији. 

Упркос снажним опструкцијама док је био в.д. 
директора, Александар Обрадовић је започео 
процес корпоративизације ЕПС-а и у наредном 
периоду  овај процес биће настављен како би 
ЕПС коначно постао ефикасна и профитабилна 
компанија. Циљ је да се уједначавањем послов-
них процеса, интеграцијом система, професио-
нализацијом менаџмента и наставком реформи 
уведе јединствено управљање како би се откло-
ниле све неефикасности, смањио број директора 
и администрације, оствариле уштеде и увео ред 
у ЕПС. 

(преузето из е-инфа)

Влада Србије именоВала директора „електроприВреде Србије“ 

Александар Обрадовић и званично нови директор ЕПС-а
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На реду су промене,  
правимо велики ЕПС

одржана СВечана Седница но епС-а поВодом дана електроприВреде Србије 

П оводом 6. октобра Дана Елек-
тропривреде Србије, Над-
зорни одбор „Електропри-

вреде Србије“ одржао je 8. октобра 
свечану седницу и доделио Повеље 
са плакетом „Ђорђе Станојевић“ за 
2014. годину. Повеље и плакете уру-
чили су проф. др Аца Марковић, пре-
дседник УО ЕПС-а и Александар Об-
радовић, директор ЕПС-а. Седници 
су присуствовали Александар Ан-
тић, министар рударства и енергети-
ке, Мирјана Филиповић, државни се-
кретар у Министарству рударства и 
енергетике, Војин Трифуновић, по-
моћник министра рударства и енер-
гетике, Предраг Марић, помоћник 
министра унутрашњих послова и на-
челник Сектора за ванредне ситу-
ације, Љубо Маћић, председник Са-
вета Агенције за енергетику, Никола 
Петровић, директор ЈП „Електро-
мрежа Србије“, представници инсти-
тута, факултета, као и директори пр-
ивредних друштава у систему „Елек-
тропривреде Србије“. 

Председник НО ЈП ЕПС проф. др 
Аца Марковић подсетио је на велике 
датуме у развоју ЕПС-а, али и на чи-
њеницу да су велики научници Ђо-
рђе Станојевић, Никола Тесла и Ми-
хајло Пупин унапредили знање и на-
уку не само у Србији, већ и у Европи 
и свету. 

У последње три године ЕПС пове-
ћава производњу електричне енерги-
је без обзира на проблеме са којима 
се суочава, а компаније које произво-
де имају сигурну будућност – рекао 
је Марковић. – Зима пред нама даје 
шансу да ЕПС покаже да привреда и 
грађани могу да се ослоне на највећу 
српску енергетску компанију. 

Директор ЕПС-а Александар Обра-
довић је нагласио да је веома важно 
учити из прошлости, јер они који не 
цене своју прошлост немају ни бу-
дућност. Обрадовић је навео поједи-
не важне догађаје у последње две го-
дине као што су отварање тржишта и 
катастрофалне мајске поплаве и ука-
зао је да је снага ЕПС-а првенствено у 
људима који раде у ЕПС-у.

„Електропривреди Србије“ следе 
промене и ЕПС овакав какав је до са-
да постојао више неће постојати. 
Апелујем на колеге да се не боје про-
мена, иако је у људској природи да 
постоји отпор. Имамо знање и вољу, 
а уз помоћ Владе Србије спровешће-
мо промене како би ЕПС био још чв-
ршће интегрисан. До краја октобра 
Влада Србије усвојиће План реорга-
низације ЕПС-а када ћемо знати када 
и како да се променимо. Нећемо рас-
парачавати систем, јер правимо ве-
лики ЕПС – рекао је Обрадовић. 

Признања „Ђорђе Станојевић“ ур-
учена су Драгани Јањушевић, дипло-
мираном економисти, за изузетан 
допринос унапређењу пословања 
ЕПС-а у области економско-финан-
сијских послова, Бошку Бухи, дипло-
мираном инжењеру електротехнике, 
за изузетан допринос у развоју ЕПС-а 
и посебно залагање и остварене ре-
зултате у изградњи и експлоатацији 
енергетских објеката, Драгићу Нико-
лићу, дипломираном инжењеру елек-
тротехнике, за изузетно залагање и 
резултате у остваривању ци-љева и 
мера пословне политике и подизање 
сигурности снабдевања купаца елек-
тричне енергије, Драгану Крстићу, 
електроинжењеру, за ангажовање у 
електрификацији и изградњи елек-
троенергетских објеката, као и за и 
допринос у афирмацији синдикал-
ног организовања и деловања за-
послених у ЕПС-у, Сектору за ван-
редне ситуације МУП Србије у знак 
признања за успешну пословну са-
радњу и изузетно залагање за зашти-
ту електроенергетских објеката „Еле-
ктропривреде Србије“ и откла-њање 
последица ванредних ситуација.

Почео процес корпоративизације ЕПС-а 
за ефикасну и профитабилну компанију
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Главни одбор Синдиката ЕПС-а предложио је да Одбор 
за доделу повеље са плакетом „ђорђе Станојевић“ 
донесе одлуку о додели поменуте плакете нашем 
колеги у пензији, електроинжењеру Драгану Крстићу, 
доскорашњем председнику КООР-а Синдиката ЕД 
Србије и председнику Синдиката ПД „Југоисток“ Ниш, 
као посебно признање за изузетан допринос у развоју 
ЕПС-а. 

Драган Крстић је рођен 02.11.1947. године у селу 
Меровац, општина Прокупље. Свој радни век је отпочео 
октобра 1968. године у тадашњој Радној организацији 
за дистрибуцију електричне енергије Ниш, ООУР ЕД 
Куршумлија. Крајем 1969. године именован је за 
техничког а 1971. године и за директора ООУР ЕД 
Куршумлија. На том радном месту остаје све до 1982. 
године када прелази у дирекцију ЕД Ниш на послове 
техничке регулативе и типизације. 

Један је од оснивача Синдиката радника ЕПС-а. 
Годинама је водио ресор заштите на раду Синдиката 
ЕПС-а, био је члан је Главног одбора Синдиката радника 
ЕПС-а пуних двадесет година, председник Синдиката ПД 
„Југоисток“ Ниш од оснивања а задње четири године и 
председник КООР-а Синдиката ЕД Србије.

Као директор и технички директор ЕД Куршумлија, од 
1969. до 1982. године, дао је посебан допринос 
електрификацији нееликтрифицираних села и насеља у 
отежаним условима на брдско планинском подручју. 

Под његовим руководством електрифицирано је 47 
села и насеља на подручју Општине Куршумлија и око 
20 села на подручју Општине Прокупље. У том периоду 
изграђено је преко 700 km мреже ниског напона, преко 
200 km мреже средњег напона и око 100 ТС 10/0,4 kV, 
као и једна ТС 35/10 kV и пет километара далековода 35 
kV. За успешно обављен посао електрификације добио 
је највеће признање, плакету Општине Куршумлија.

Такође, дао је пун допринос у изградњи ЕЕО (ТС 110/35 
kV „Куршумлија 1“ и 110 kV далеководу Прокупље-
Куршумлија-Блаце-Брус) који је финансирао и изградио 
ЈП ЕМС.

Посебан допринос дао је на санацији ЕЕО на 
подкопаоничком подручју погођеног разорним 
земљотресом на подручју општина Блаце и Куршумлија.

Од 1982. године па све до оснивања ПД „Југоисток“ Ниш 
активно је учествовао на изради годишњих и 
средњерочних планова развоја ЕЕО за подручје ЈП ЕД 
Ниш.

Преко 25 година био је члан Комисије заштите на раду 
Пословне заједнице ЕД Србије а затим и Дирекције за 
дистрибуцију електричне енергије ЈП ЕПС. његовим 
залагањем са осталим члановима Комисије, уведен је 
бенефицирани радни стаж за електромонтере у 
електродистрибуцијама Србије. Учествовао је у изради 
скоро свих техничких препорука из области заштите на 
раду.

У области синдикалног рада, изабран је од стране 
Главног одбора Синдиката за председника Ресора 
заштите на раду Синдиката радника ЕПС-а. 

Препознавши значај заштите на раду, заштите од 
пожара и заштиту животне средине, као изузетно важан 
део организације који битно утиче, како на здравље 
запослених у ЕПС-у, тако и на ефикасност 
привређивања и продуктивности рада, у складу са 
одлуком Главног одбора Синдиката ЕПС-а, организовао 
је три саветовања из ове области, од којих је 
најзначајније Прво саветовање о заштити на раду, 
заштити од пожара и заштити животне средине у ЕПС-у, 
које је одржано 1999. године у Врњачкој бањи са преко 
700 учесника и 61 стручним радом. Захваљујући 
закључцима и предлогу мера са тог саветовања, који су 
прихваћени од стране пословодства ЈП ЕПС, ниво 
безбедности и здравља на раду подигнут је на далеко 
виши ниво.

За посебан допринос развоја заштите на раду, заштите 
од пожара и заштиту животне средине 1994. године, у 
Сава центру, поводом акције „У служби заштите, у 
служби човека“, добио је највеће признање из ове 
области, статуу Златно сунце.

Од оснивања Синдиката радника ЈП ЕПС максимално се 
залагао за реално вредновање и афирмацију рада и 
резултата рада, обезбеђењу радне сигурности 
запослених и услова за одмор, рекреацију и опоравак 
радника. Активно је учествовао на изради, 
закључивању, спровођењу и праћењу примене 
колективних уговора.

Оставио светло родном крају

Драгану Крстићу посебно признање за изузетан 
допринос развоју ЕПС-а

ПрЕгАОцИ ЕлЕкТрИфИкАцИЈЕ ЈугОИСТОкА СрБИЈЕ: ДрАгАН крСТИћ
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Циљ смањење губитака и 
модернизација мреже 

епС и „Шнајдер електрик“ потпиСали пиСмо о намерама

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и компанија „Шнајдер Електрик“  (Schneider Electric) 
потписали су 7. новембра Писмо о намерама, којим се предвиђа сарадња у сагледавањима 
могућности увођења паметног управљања електродистрибутивним мрежама уз примену 
најсавременије енергетске опреме, а ради смањења губитака на мрежи и побољшања 
поузданости параметара мреже. Писмо о намерама потписали су Милош Стојановић, 
директор Дирекције ЕПС-а за стратегију и инвестиције и Драгољуб Дамљaновић, директор 
„Шнајдер Електрик Србија“. 

Две компаније су се сагласиле да ће разматрати могућности финансирања пројеката у увођењу савремених те-
хничких решења у електродистрибутивним мрежама. То је за ЕПС посебно важно у тренутку потпуног отварања тр-
жишта електричне енергије и прикључења обновљивих извора у дистрибутивни систем, како би се уз повећање пот-
рошње смањио број и трајање кварова.  

Уградњом најсавременије електроенергетске опреме и софтвера за управљање електродистрибутивним предузећи-
ма широм света, „Шнајдер Електрик“ је допринео да енергетске компаније значајно побољшају своје техничке и фин-
ансијске параметре пословања. Опрема и решења „Шнајдер Електрика“ већ су примењени у САД, Италији, Канади, 
Данској, Шведској...

(преузето из е-инфа)

Паметне мреже за смањење губитака у преносу
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За енергетску ефикасност

миниСтар енергетике алекСандар антић  и директор пд "југоиСток" ниШ дарко булатоВић  
потпиСали угоВор о преноСу праВа упраВљања над емС-оВим трафоСтаницама

У Министарству рударства и енергетике у Београду,  
11. септембра ове године је потписан Уговор о пре-
носу права управљања и коришћења над транс-

форматорским станицама 110 kV које су некада припада-
ле ЕМС-у. Испред  Владе Републике Србије, ресорни ми-
нистар Александар Антић, и директор "Југоистока" Дар-
ко Булатовић потписали  су уговор којим је "Југоисток" 
стекао званично право да управља и користи 22 ТС 110/
xkV. Још три привредна друштва за дистрибуцију елек-
тричне енергије су потписала овакве уговоре. То су "Елек-

тодистрибуција Београд", "Електросрбија Краљево" и 
крагујевачки "Центар".

Уговором се јасно дефинише надлежност и одговор-
ност Привредних друштава за функционисање укупног 
енергетског система земље и одржавање система на нај-
вишем могућем нивоу, рекао је министар Антић. Он је 
искористио прилику да се поново захвали  директорима  
за труд и енергију коју су привредна друштва уложила 
током мајских поплава како би енергетски систем остао 
стабилан. Према речима министра, захваљујући дано-
ноћном раду, залагању и надчовечанским напором и ве-
ликим степеном хуманости, током поплава није било 
прекида у испоруци електричне енергије, осим у оним 
деловима земље који су директно били погођени попла-
вама.

Потписивањем Уговора о преносу права управљања, 
свако од четири Привредна друштва, у потпуности je 
преузелo обавезу одржавања и бриге о систему, што ће 
грађани осетити кроз енергетску ефикасност и безбед-
ност, а пре свега кроз несметану испоруку електричне 
енергије.

М. Шиндић

 "Југоисток" је преузео највише трансформаторских станица од 
ЕМС-а, од свих привредних друштава ЕПС-а,  чак 22 ТС 110/x kV. Самим 
тим, број таквих ЕЕО у "Југоистоку" се утростручио, са 12,  попео се на 
34.

Трансформаторске станице ЕМС-а које су прешле у власништво 
"Југоистока" нису равномерно распоређене по огранцима. ЕД Ниш и 
ЕД Пирот је добио по три ТС 110 kV, ЕД Лесковац и ЕД Прокупље по 
две, а ЕД Врање једну ТС. Једанаест ТС, што чини половину од 
укупног броја, преузео је огранак "Електротимок" у Зајечару, што ће 
га попети на челну позицију по броју ТС 110/x kV у односу на остале 
огранке "Југоистока". Ако се овоме дода и чињеница да уз огранке 
Пирот и Прокупље, Електротимок није имао до сада ни један овакав 
објекат, самим тим ни искуства у управљању и одржавању, 
оправдано је очекивати највише проблема у експлоатацији ових 
објеката управо у огранку "Електротимок" Зајечар.

Преговори и припреме између ПД "Југоисток" Ниш  и ЈП ЕМС о 
преузимању трафостаницa, трајале су више од једне године и 
реализовани су после  одговарајућих  припрема кроз рад мешовитих 
радних група за израду Споразума о експлоатацији и уговора о 
одржавању ТС између ЕМС-а и "Југоистока".

Добра је околност да су све трансформаторске станице у систему 
даљинског управљања, тако да ће се слике свих објеката на SCADA 
систему  видети у свим диспечерским центрима "Југоистока". И 
једино je "Југоисток" од свих привредних друштава ЕПС-а преузео 

директно командовање из својих  диспечерских центара  у 
огранцима, наводе надлежни из Дирекције за управљање ПД 
"Југоисток" Ниш.

Редовно и интервентно одржавање било је препуштено ЕМС-у у току 
2013. године, да бисмо имали довољно времена да се упознамо са 
новим објектима и реорганизујемо за самостално одржавање које је 
кренуло од првог јануара 2014. године.

Са трансформаторским станицама, преузета су и 32 радника ЕМС-а,  
који пре свега обављају уклопничарске послове у диспечерским 
центрима огранака, како на 110 kV, тако и на осталим напонским 
нивоима.

У текућим пословима око преузимања ТС, због непотпуне правне 
документације која се односи на имовинско правне послове, 
имаћемо додатне проблеме у погледу прибављања потребних 
дозвола, приликом будућих реконструкција које се буду радиле.

Трансформаторске станице које смо преузели од ЕМС-а свакако нису 
у цвету младости. Очигледно је да су биле ниско на листи приоритета 
за реконструкције, вероватно због чињенице да су то за ЕМС били 
објекти најнижег напонског нивоа. Са друге стране, оне ће у 
"Југоистоку" представљати објекте највишег напонског нивоа што ће 
нас приморати да у будућности инвестиције усмеримо пре свега ка 
овим објектима.

"југоиСток" од СВих пд-а преузео најВиШе тС од емС-а

ЕМС-ове "стодесетице" од сада и 
званично у надлежности "Југоистока"
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Јака енергија-  
подстицај развоју привреде 

положен камен темељац за ноВу „СтодеСетку“ у дољеВцу на подручју ниШке електродиСтрибуције

Изградња ове трансформаторске 
станице је и до сада била предвиђена свим 
студијама перспективног развоја мреже 
на напонском нивоу 110 kV и већ је требало 
да уђе у погон. Овом трансформаторском  
станицом решавају се дугогодишњи 
проблеми неквалитетног снабдевања 
купаца, проблеми непоузданог снабдевања 
и проблем преоптерећења постојећих 
капацитета. Што је још важније 
дугорочно се обезбеђује повећање пораста 
потрошње у том делу дистрибутивне 
мреже. Директор „Југоистока Дарко 
Булатовић нагласио је да је ново 
руководство спремно да кроз нове 
инвестиционе подухвате постане прави 
замајац привредног развоја југа Србије.

С вечаним полагањем камена темељца за изградњу 
трансформаторске станице напонског нивоа 
110/35/10 kV „Ниш 15“ у општини Дољевац на под-

ручју нишке Електродистрибуције Привредног друштва 
„Југоисток-Ниш“ још једном је доказано да се изградњом 
капиталних електроенергетских објеката омогућују ва-
жни предуслови за развој привреде. Циљ ове инвестици-
је вредне 2,6 милиона евра, како је речено овом прили-
ком, је да  омогући не само стабилно и поуздано напајање 
електричном енергијом купаца на подручју општине До-
љевац, већ и оснивање јаке индустријске зоне за коју већ 
постоје остали инфраструктурни услови.

Добра сарадња Електропривреде Србије и локалне са-
моуправе увек резултира великим подухватима попут 
овог или као што је отварање соларне електране у Кладову 
инсталисане снаге четири мегавата, која претендује да 
буде највећа на Балкану, изјавио је овим поводом профе-
сор др Аца Марковић, председник Надзорног одбора 
ЕПС-а. –Важно је поменути да се будућа трансформатор-
ска станица у Дољевцу, за коју се очекује да ће бити изгра-
ђена за нешто мање од годину дана, налази између две на-
јјаче енергетске тачке трансформаторских станица  „Ниш 
2“ и „Лесковац 4“ , што ће обезбедити јак извор енергије 
и самим тим и квалитетну испоруку енергије и ширег по-
дручја од општине Дољевац, подвукао је др Аца Ма-
рковић.

Изражавајући велико задовољство што се налази на 
отварању радова на изузетно важном електроенергет-
ском објекту, заменик генералног директора Електропри-
вреде Србије Животије Јовановић је истакао да је управо 
инвестирање у овакве објекте приоритетни задатак 
ЕПС-а да обезбеди квалитет у напону и стабилно напа-
јање електричном енергијом и да је у том смислу задо-
вољство купаца, а и стварање могућности за привредни 
развој на првом месту. –Електропривреда Србије је због 
мајских поплава претрпела огромну штету која се мери 
стотинама милиона евра. Али и поред тога смогли смо 
снаге, као и „Југоисток“, да наставимо даље са инвестира-
њем у изградњу нових објеката који ће бити јак извор 
енергије, рекао је Јовановић овом приликом. Он је иста-
као да Електропривреду Србије очекује реорганизација 
која ће омогућити ефикасније пословање и смањење тро-
шкова и да је у том смислу „Југоисток“ позитиван пример 
како се могу мерама за  повећање наплате и смањења гу-
битака обезбедити финансијска средства за нове инвес-
тиције.  

Директор Привредног друштва „Југоисток“ Дарко Бу-
латовић је нагласио да је ова инвестиција заиста велика, 
али да није и једина. –Очекује нас и завршетак трансфор-
маторске станице 110 kV у Соко Бањи, као и Уп-
равне зграде врањске Електродистрибуције, ре-
као је директор Булатовић и подвукао да је ново 

Полагање камена темељца за нову ТС "Ниш 15" у Дољевцу
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руководство „Југоистока“ показало спремност да 
кроз такве капиталне инвестиције у оквиру 
Електропривреде Србије буде у правом смислу 

те речи замајац инвестиционом замаху на југу Србије. 
-Показали смо да смо зрели и дорасли ономе што ово 
друштво очекује од нас, закључио је директор Бу-
латовић.

Булатовић се осврнуо и на позитивне резултате које 
ређа ново руководство. -Боље пословање се одразило и 
на повећање наплате и на смањење губитака у смислу 
већег откривања неовлашћење потрошње. Самим тим је 
то обезбедило и више финансијских средстава за нове 
инвестиције и инвестиционо одржавање, које је, такође, 
важно, рекао је Булатовић на свечаном полагању камена 
темељца за нову трансформаторску станицу. Рок завр-
шетка радова предвиђа се за јули наредне године.

Значај и функције објекта у комплетном систему има 
огромну вредност. Од великог је значаја не само за под-
ручје општине Дољевца и нишку Електродистрибуцију, 
већ и за сам "Југоисток". Најпре у овом делу општине 
Дољевац постоје одлични услови за развој индустријске 
зоне односно нових производних погона, као и за из-
градњу мањих насеља.

Изградња ове трансформаторске станице је и до сада 
била предвиђена свим студијама перспективног развоја 
мреже на напонском нивоу 110 kV и већ је требало да уђе 
у погон. Недостатак средстава одлагао је реализацију 
овог пројекта. Овом трансформаторском  станицом ре-
шавају се дугогодишњи проблеми неквалитетног снабде-

вања купаца, проблеми непоузданог снабдевања и про-
блем преоптерећења постојећих капацитета. Што је још 
важније дугорочно се обезбеђује повећање пораста пот-
рошње у том делу дистрибутивне мреже.

Подручје Дољевца се напаја сада у нормалном погону 
из трансформаторске станице напонског нивоа 35/10 kV 
"Клисура", која је са једним 35 kV далеководом везана за 
трансформаторску станицу напонског нивоа 110/ 35 kV 
"Ниш 1". На другој страни "Клисура" је везана преко 
трансформаторске станице 35/10 kV "Житорађе" и за 
трансформаторску станицу напонског нивоа 110/35 kV 
"Прокупље". Зато се дешава да напони у мрежи средњег 
напона на подручју Дољевца буду испод доње усвојених 
граница за тај напонски ниво.

Незадовољавајуће стање је и по питању сигурности. 
При испаду вода 35 kV Прокупље-Житорађе или Ниш 
1-Клисура мора се прибегавати редукцији оптерећења у 
зони Житорађа и Дољевца. При испаду вода Ниш1-
Клисура потребна је редукција од десет мегавата. И ра-
није студије су показале да је најбоље решење за ово под-
ручје изградња нове трансформаторске станице 110/35/10 
kV, а не појачавање 35 киловолтне мреже из правца Ниша 
или Прокупља.

Овај пројекат има приоритет првог реда у плану инвес-
тиција привредног друштва и од суштинског је значаја за 
коректно функционисање електроенергетског дистрибу-
тивног система на подручју Ниша и Дољевца са широм 
околином.

О. Манић

Изградњом стодесетице "Ниш 15" омогућује се после дужег времена квалитетно снабдевање електричном енергијом
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Пд "Југоисток" на раскрсници

реорганизација епС-а

Рад и резултати рада свих запослених су 
једина гаранција за опстанак и напредак ПД 
"Југоисток" Ниш. Запослени само радом могу 
да сачувају своја радна места. Остварени 
резултат од милијарду и 700 милиона у плусу 
јасно говори да озбиљно корачамо тим путем.

Реорганизација свих јавних предузећа у Србији, коју је • 
недавно најавио премијер, тиче се и ЕПС-а. У каквој је позицији Пд 
"Југоисток" Ниш?

 Све што се догађа у великом систему Електропривреде 
Србије, догађа се и у "Југоистоку" - нова организација, ре-
организација и корпоративизација. Наш једини задатак 
је да пратимо и спроводимо препоруке Владе РС и да, све 
што се од нас тражи, спроведемо у року.

Први кораци су, чини ми се, направљени већ формирањем • 
новог привредног друштва Пд "ЕПС Снабдевање".

Ти први кораци заправо подразумевају рад и већу дис-
циплину што, могу вам рећи, лично мени не пада тешко. 
Ја сам читавог живота радио у условима у којима је дис-
циплина била императив.  Ово је прилика да "Југоисток", 
један од највећих привредних субјеката на југу Србије, 
постане још јачи и још стабилнији. Показатељи, пре све-
га финансијски говоре о томе. Навешћу вам само један 
пример. Од формирања до данас "Југоисток" је укупно 
био у минусу 11 милијарди динара. Сада је милијарду и 
700 милиона у плусу. И још једно кратко, али сликовито 
поређење. У 2013. години у "Југоистоку" су за репрезента-
цију потрошена 23 милиона динара. У овој свега два и по 
милиона. За добре резултате  у врло кратком периоду, ме-
наџмент "Југоистока" је добио признање  свих релевант-
них чинилаца у електроенергетском систему  јер се, то 
што радимо, примећује и цени.

Која је формула за овакав успех?• 
Нема друге, осим рада. Ја се држим начела да треба неп-

рестано радити, а не хвалити се, а резултат сам долази. 
Ми смо систем који не дозвољава да се застане. Једнако 
као што струја ка грађанима мора да тече непрекидно 24 
часа, и ми у "Југоистоку" морамо да радимо непрекидно. 
Свака пауза или празни ходови, кваре оно што смо ра-
није постигли.

доласком на чело овог предузећа најавили сте и другачију • 
методологију рада. Пре свега - већу дисциплину.

Када дођете пре осталих, и одете после свих, када тера-
те и остале да раде, када контролишете, кажњавате, али и 
награђујете - онда је природно да имате резултат. Оно 
што је јако важно и што желим да истакнем је да су овак-
ви резултати постигнути са истим људима. Ја, као нови 
директор, нисам довео ни једног сарадника нити имам 

намеру да то чиним. Примери из прошлости -  који гово-
ре да су се многа кадровска решења проналазила кроз ст-
раначко ангажовање врло често нестручних људи -  мени 
не служи као пример, већ као наук да тако не треба. Дола-
ском на ово место схватио сам да је "Југоисток" пун до-
брих, честитих, поштених и стручних људи  које ваља са-
мо упослити и искористити на прави начин. Моја је уло-
га била да међу њима потражим и нађем најбоља решења. 
Управо то радим читаво време и показало се да је пут 
исправан јер о мојим потезима говоре резултати.

Комуникација са купцима се, такође, променила. Према • 
њима постоји максимално уважавање, али и строго поштовање 
правила . Нема више браће, пријатеља, кумова, политичких 
другара - рекли сте, а многи нису веровали да ће бити тако?

 Верујте ми, нисам уопште могао ни да претпоставим 
колико је тешко бити на овом месту. Први сам на удару 
критике, вређања и многих других ружних ствари. Сх-
ватио сам да немам избора. Јер, посао може да се ради ка-
ко треба и како не треба. Мој избор је био да  радим како 
треба, свиђало се то неком или не. Мислим на рођаке, пр-
ијатеље, кумове и политичке другаре које сте споменули. 
Они су то у приватном животу, у контексту посла ме не 
интересују. Ја сам овде домаћин који мора да чува кућу, 
односно предузеће и брани државну имовину, јер ово 
није моје већ државно. Људима свакако треба помоћи,  
али никако не на штету предузећа.

Како онда помажете људима?• 
Увели смо праксу пријема грађана. Сваког ви-

Боља комуникација 
са купцима доприноси и 

бољој наплати
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кенда ми из менаџмента разговарамо са грађанима и на-
стојим да решимо њихове проблеме. Хиљаде грађана је 
већ прошло кроз моју канцеларију, стотинак само за је-
дан викенд. Тако смо повећали и обим посла у оквиру 
фирме, јер оно о чему са грађанима разговарамо током 
седмице настојимо да решимо. Корисни су овакви разго-
вори из више разлога. Ако је проблем решив, решавамо 
га. Али, и сама прича је корисна јер грађанима објашња-
вамо да струја мора да се плаћа и код нас, као и свуда у 
свету. Такође, покушавамо и да едукативно делујемо на 
њих. Рачуни могу да буду и мањи, уколико се штеди. И то 
је устаљена пракса у свету на коју се ми не обазиремо. 
Електрична енергија је ресурс који свака земља у свету 
веома цени. Ми га још увек имамо, а нисмо свесни коли-
ко је то богатство за државу, па га немилице трошимо. 
Ето, и такви разговори могу бити од користи јер грађани 
боље и ближе упознају Електродистрибуцију, па је самим 
тим и међусобно разумевање боље.

У контексту ове приче - да ли вам је било тешко када је • 
искључена јавна расвета у читавом граду?

Па, било ми је врло непријатно, јер добро знам кроз 
какве муке пролази град због нагомиланих дуговања из 
ранијих година. Најтеже ми је, међутим, било због грађа-
на који су ни криви ни дужни морали то да трпе. Али рез 
једном мора да се направи, уколико желимо да оствари-
мо оно што смо реформама зацртали. Он боли, али уко-
лико то не учинимо, сутра ће болети још више. Као што 
видите - све је у главама свих нас. Или смо спремни да се 
ухватимо у коштац са проблемима како би нам сутра би-
ло боље, или их гурнемо под тепих и оставимо неким на-
редним генерацијама које неће моћи да с њима изађу на 
крај.

Много тога је у главама, па и крадљивци струје који су • 
направили милонске штете  "Југоистоку" а који су свих ових година 
били невидљиви и неухватљиви?

Били су невидљиви и неухватљиви зато што им је неко 
омогућио да краду. Нама су постали и видљиви и ухватљ-
иви. Зато апелујем на све грађане да то не чине убудуће 
јер сада поседујемо технологију која нам омогућава да 
без приступа мерном месту можемо да откријемо кра-
дљивца струје. Не морамо, дакле, да улазимо у двориште 
или кућу да бисмо пронашли оног ко краде. Велике кра-
дљивце смо, видели сте, почели да откривамо.  Не може-
мо све одједном јер их ,на жалост, има доста. Али стићи 
ћемо, кад тад до свих.

Пошто се, како кажете, годинама крало, претпостављамо • 
да  је штета за "Југоисток" велика?

Не можете ни да замислите колико велика. Пет мили-
јарди динара на годишњем нивоу. Да бисте ме боље разу-
мели, направићу поређење - то је сума, скоро једнака су-
ми годишњег градског буџета из којег се читаве једне го-
дине ради и гради у Нишу. А ту штету праве  бахати поје-
динци којима су неки несавесни одговорни људи омо-
гућили да, поткрадајући државу, пуне своје џепове. А 
грађани се питају како су појединци за кратко време по-
стали богати. Ево, ово је један од начина.

Стално спомињете реформе и потребу да сви учествују у • 
њима. "Југоисток" је један од свих. Шта ви овде конкретно чините 
како бисте били на том путу?

Поред свега побројаног, што је такође део нашег посло-
вног плана, трудимо се да побољшамо резултате који већ 
иду узлазном линијом. Некоме ће се, можда, оно што го-
ворим чинити неважним, а ја сматрам да је од кључног 
значаја. Суштина свега је да се резултати мере. Онај ко 
оствари боље резултате, да буде награђен. И обрнуто - ка-
жњавати све који сматрају да је довољно доћи на посао да 
би се примила плата. А при том, врло је важно и бити 
праведан. Све то је било јако тешко код силних запошља-
вања преко разноразних веза у којима су многи према 
многима имали обавезу било које врсте.

Реорганизација о којој говоримо подразумева и • 
отпуштања радника и запошљавање нових. Запсолени су по овом 
питању најосетљивији.

Свако кроји своју судбину, па и запослени. Односно, 
оно што они раде и како раде. Ако смо констатовали по-
ражавајуће резултате у протеклом периоду, шта то зна-
чи? Значи да неко није обављао посао како ваља. Због че-
га би онда неко трпео нечији нерад, јавашлук и недисци-
плину? Запосленима сам одмах предочио да они своја ра-
дна места могу да сачувају једино резултатима рада.Сло-
жићете се са мном да је бесмислено да држава улаже у не-
кога ко је нерадник, ко ствара губитке. Ми радимо у пре-
дузећу у којем се рад лако мери. А то је доступно свима, 
то су јавни подаци. Биланс рада и успеха може да се види 
сваког месеца. Ја сматрам да је то једини пут да неко сачу-
ва своје радно место. Ми до сада нисмо живели на такав 
начин и ствари гледамо искривљено. Нисмо ценили рад, 
то је суштина. И никако нам не иде у главу да полако про-
лази  време  у којем  су у јавни сектор улазили искључиво 
пријатељи, кумови, комшије, партијски другари... Дола-
зи време у којем ће на првом месту бити рад и способност 
сваког појединца. Због тога, на питање које сте ми поста-
вили одговарам - сви они који су вредни и способни, не-
мају разлога да буду забринути. Њихово време тек дола-
зи.

Све ово о чему говорите, уз познавање прилика у којима • 
живимо, звучи идеално, да не кажем идеалистички. Може ли 
"Југоисток" да буде таква фирма?

Да не мислим да може, не бих Вам то ни говорио. Ми 
смо већ на том путу. Правимо резове, поштујемо полити-
ку, држимо се правила. Потребно је само да свако од нас 
појединачно направи у својој глави отклон од прошлих 
времена и устаљених навика, које нису донеле ништа до-
бро. Лично мислим да долази боље време којем сви који 
вреде треба да се радују. Не треба гајити илузије да ће би-
ти идеално и не треба очекивати да ће се догодити одмах, 
али треба веровати да ако почнемо данас, сутра ће већ за 
нијансу бити боље.

А Ви баш верујете?• 
Да не верујем, не бих све ово радио. Онај ко не верује 

нема разлога ни да живи.

М. Видојковић

Н А Ш  И Н Т Е Р В Ј У
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"Југоисток" 
део тима  
за израду нове 
стратегије 
града

добра Сарадња пд "југоиСток" ниШ и града

Нова Стратегија града Ниша 
обухватиће, као озбиљан документ 
развоја од 2015. до 2020. године све 
сегменте живота и стратешког 
планирања који могу да допринесу 
бржем и бољем развоју града.

П Д "Југоисток" је део више тимова, формираних на 
нивоу града. " Југоисток" се први пут пита и акт-
ивно учествује у изради једног оваквог докумен-

та, јер је то једини начин да се брже привуку инвестици-
је од значаја за развој, да се интензивира рад на развоју 
инфраструктурних зона, посебно радних које су од пре-
судног значаја у периоду који долази.

"У тој стратегији ми смо дужни да креирамо сегмент 
енергетике, да сугеришемо шта је могуће урадити на том 
плану у периоду од пет година. Обавезни смо да у тој при-
чи сарађујемо са Водоводом, Телекомом и свим осталим 
јавним предузећима како бисмо заједнички направили 
план, од користи за све будуће инвеститоре" - каже Драго-
слав Павловић, шеф Кабинета директора ПД "Југоисток." 
Бацићемо акценат на четири радне зоне у граду - радну 
зону Север, затим Међурово и радну зону Лозни калем, 
као и на потез од Врежине до Малче. Задатак  "Југоистока" 
је да процени  тренутно стање енергетике, водова, припа-
дајућих инфраструктурних објеката и сугестијама и пре-
длозима стручних људи утиче на изградњу будућих обје-
ката на овом простору"- додаје Павловић.

ПД "Југоисток" у својим плановима већ има готову ст-
ратегију развоја - средњорочну и дугорочну - коју ће са-
мо имплементирати и уградити у градску стратегију.  Све 
измене и допуне радиће се у сарадњи са градом како би 
крајњи документ, Стратегија развоја града, био напра-
вљен на ваљан начин јер ће он бити основа развоја града 
пуних пет година- од 2015. до 2020.

"ПД Југоисток годинама има добру сарадњу са градом. 
Град не може без нас, нити ми без града. На многим ства-
рима и пројектима радимо заједно. Осим тога град има 
пуно прикључака за електричну енергију, пуно локала, 
предузетника, фирми, предузећа за које плаћа струју. 
Добра сарадња је императив. Постоје, додуше, финанси-
јски проблеми које заједно морамо да решавамо и у који-
ма због тешке ситуације морамо да проналазимо ком-
промисе, али и на том пољу успевамо да нађемо заједнич-
ки језик" - каже Драгослав Павловић.

Стратегија развоја града, у чијој изради ПД"Југоисток" 
по први пут учествује на овако озбиљан начин продубљуе 
сарадњу града и једног од највећих привремених колек-
тива у Нишу, ПД "Југоисток".

 М. Видојковић

Драгослав Павловић:  
Добра сарадња са градом је императив "Југоистока"
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"Југоисток" повећао наплату

Нова динамика - боља наплата

СаСтанак директора пд "епС СнабдеВање" и пд "југоиСток" ниШ

у наплати  нема ВиШе СентименталноСти

Н акон редовног састанка пословодства ПД "ЕПС 
Снабдевања" и ПД "Југоисток" Ниш, 17.октобра, у 
просторијама ПД "Југоисток" одржана је конфе-

ренција за новинаре на којој је директор ПД "ЕПС Снаб-
дедавње" Жељко Марковић похвалио рад и залагање ди-
ректора ПД "Југоисток" Ниш Дарка Булатовића рекавши 
да је наплата потраживања за утрошену електричну енер-
гију у овом привредном друштву у задње време знатно 
повећана и у овом моменту износи 92 одсто.

Од како је Дарко Булатовић директор ПД "Југоисток", 
чак 92 одсто купаца на територији коју покрива ово ПД, 
редовно плаћа своје рачуне за утрошену електричну ене-
ргију, навео је Марковић. Наравно, похвалио бих и грађане 
који су схватили озбиљност ситуације и редовније из-
мирују своје рачуне, додао је Марковић. Он је истакао и да 
је веома важно да сви купци, који на то имају право, што 
пре остваре статус енергетски заштићеног купца, како би 
олакшали себи и плаћали мање.

Директор Жељко Марковић је рекао и да скоријег поску-
пљења струје неће бити, бар не у току зимског периода и 
док траје грејање. Такође, неће нити ни рестрикција, еле-
ктричне енергије има довољно, без обзира на све проблеме 
који су снашли Електропривреду Србије у недавним по-
плавама.

Дарко Булатовић, директор ПД "Југоисток" Ниш рекао 
је да ће ово привредно друштво наставити максимално да 
се залаже како би задржао овај и постигао још бољи ре-
зултат. Новина је да ће убудуће сви они који дугују више 
од 5000 динара добити упозорење пред обуставу испоруке 
елеткричне енергије, а рок за плаћање је од 15 продужен 
на 30 дана, додао је Булатовић. Он је истакао важност еле-
ктричне енергије, посебно сада, пред почетак зимског пе-
риода, али и неопходност редовног измирења рачуна како 
купци не би остали без напајања.

С. Манчић

П овећање наплате и смањење губитака били су 
увек приоритет  а и  даље  је то императив нашег 
електропривредног система. Сведоци смо време-

на када смо улагали много напора да реализујемо напла-
ту текућих рачуна за утрошену електричну енергију и да 
наплатимо део застарелих дуговања. Коначно се полако 
мења систем наплате. 

На нивоу Дирекције за трговину електричном енерги-
јом никада није било динамичније у погледу нових ак-
тивности, каже Зоран Раденковић, директор Дирекције 
за трговину електричном енергијом у "Југоистоку".

У 2014. години остварена је кумулативна наплата код 
купаца на јавном снабдевању за првих девет месеци од 
101,07%. Четри последња месеца  реализација наплате је  
преко 100% у односу на фактурисану електричну енер-

гију што представља  много бољу реализацију од претхо-
дне године. Изгледа да се кренуло на свим фронтовима, 
од упозорења до утужења и  извршења судских пресуда, 
сматра Раденковић. 

До сада је утужено око 9000 купаца на јавном снабдева-
њу, а управо се завршава други циклус утужења којим је 
обухваћено преко 24000 купаца. Изузетним залагањем 
запослених из Дирекције за трговину електричном енер-
гијом и  из  Центра за информационе технологије, успело 
се да се комплетна потребна документација обради и раз-
врста за утужење и извршење у електронском облику, на-
глашава Раденковић.

У покушају  да се спречи даље гомилање дуго-
ва, што је била дугогодишња пракса, велики број 
екипа је на терену, спроводи се строга контрола 

Преко 90 посто купаца у "Југоистоку" редовно измирује 
обавезе за утрошену струју
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налога за обуставу испоруке електричне 
енергије и не оставља могућност за прего-
варање на терену. Из тог разлога се повећао 

број купаца на 55000 који су у новембру добили уп-
озорења пред обуставу електричне енергије на те-
риторији "Југоистока".  

Сви купци који не измире своје обавезе по прет-
ходно достављеним упозорењима од тог дана могу 
да очекују екипе за обустављање  испоруке елек-
тричне енергије. Велики је број екипа на терену и 
не оставља се могућност преговарања, изгледа да су 
та времена иза нас. Све ове мере, како обустава ис-
поруке електричне енергије тако и утужења наста-
виће се из месеца у месец да не би дошло до застаре-
вања потраживања а важно је и што имају пс-ихо-
лошки ефекат. Почетком децембра у плану је нови 
циклус утужења купаца на јавном снабдевању од 
око 15.000 купаца, истичу у Дирекцији за трговину 
електричном енергијом. Свеукупно ангажовање 
наших екипа и свих запослених и мере које преду-
зимају дају далеко боље резултате у наплати потра-
живања у односу на претходну годину, каже Зоран 
Раденковић.    

Свим овим мерама за бољу наплату потражива-
ња, "Југоисток" је својим купцима јасно ставио до 
знања да је време сентименталности одавно за на-
ма, а најбољи показатељи ове тврдње су бројке, од-
носно резултати наплате.

М. Шиндић

ПД "ЕПС Снабдевање"

Навршило се нешто више од годину дана од када је ПД "ЕПС 
Снабдевање" почело са радом и издало прве рачуне и купци се 
упознали са новинама и променма у досадашњој пракси. Одвојене су 
функције оператора дистрибутивног система (ОДС) и снабдевача, ми 
смо, као оператор, дужни да одржавамо мрежу и очитавамо мерна 
места, контролишемо неовлашћену потрошњу и поступамо по 
захтевима снабдевача. Па, ако од снабдевача односно од "ЕПС 
Снабдевања" добијемо налог да обуставимо испоруку електричне 
енергије кориснику, нема преговора. Дакле, снабдевач је тај који 
упозорава дужника да му следи обустава и на нама је да реализујемо 
захтев за обуставом. Ако дужник одмах плати, онда од снабдевача 
добијамо обавештење да су престали разлози за обуставу испоруке 
електричне енергије. И тек по добијању налога од снабдевача може да 
се обави поновно прикључење на мрежу.

За координацију послова из Уговора о пружању услуга "ЕПС 
Снабдевању", задужена је Служба за унапређење односа са купцима. 
Како је велики посао у питању, то се успут намећу и кристалишу нова 
процедурална питања, која уз њихово велико ангажовање и  свесрдну 
подршку ЦИТ-а превазилазе, тако да се сви послови  благовремено 
завршавају и дају налогодавцу на даље поступање.

Са отварањем тржишта, како су се појавили нови снабдевачи,  "ЕПС 
Снабдевање" је поред обављања делатности јавног снабдевања 
постало и комерцијални снабдевач.  Све је то захтевало нову улогу ПД 
"Југоисток" као оператора дистрибутивног система који сада спроводи 
поступак промене снабдевача за крајње купце, доставља обрачунске 
податке " ЕПС Снабдевању" и новим снабдевачима за комерцијалне 
купце, који су на нашем конзумном подручју, али и оператору тржишта 
који је задужен за одржавање сигурног и поузданог снабдевања 
електричном енергијом, објашњава  директор Дирекције за трговину, 
Зоран  Раденковић.   

Зоран Раденковић: Нема више преговарања око наплате потраживања
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политика заШтите здраВља и безбедноСти на раду

Безбедан рад  
СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Директор ПД "Југоисток"  Дарко Булатовић и руководи-
лац Центра за безбедност и здравље на раду, Предраг 
Стоиљковић, да би истакли  да су  безбедност и заштита 
запослених приоритет у пословању нашег Привредног 
друштва, почетком октобра обратили су се свим запо-
сленим информацијом:

"У скорије време, људском грешком су настале две 
смртне повреде на нивоу Електропривреде Србије. 
Узрок повреда је непоштовање правила о раду, 
Правилника о техничким мерама сигурности, а за 
исход имамо губитак два љугска живота која су од 
непроцењиве вредности за Електропривреду Србије 
и за наше друштво.

Овим писмом се обраћамо са жељом да схватите 
да је основни приоритет у пословању нашег 
привредног друштва безбедност наших запослених.

Наш циљ је јасно дефинисан и гласи: Ваша 
безбедност и здравље на раду, наш је основни 
мотив поступања. Молимо Вас и захтевамо од вас 
да ваш живот, здравље и поштење при извршењу 
радних задатака буде основа вашег постојања 
нашег привредног друштва. 

Дешавањем тешких повреда  рушимо наш мотив 
рада, мотив нашег постојања, а верујемо и Вашег 
и рушимо стратегију пословања нашег привредног 
друштва."

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

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

У "Југоистоку"  у 2013. години  било је 44 повреда од којих 
су свега три квалификоване као тешке. Најважније треба 
истаћи да није било повреда са трагичним исходом и  
приметан је тренд смањења повреда на раду у односу 
на претходну  годину. Повреде које су забележене су по-
вреде на које послодавац није могао да утиче као што су 
задњих година учестали напади трећих лица на наше 
раднике.

Тренд смањења повреда на раду директно је повезан са  
заједничким радом послодавца, Синдиката, Oдбора за 
безбедност и здравље, именованих лица за безбедност 
и здравље на раду а све у циљу подизања безбедности 
запослених на виши ниво.

Свесни да радимо тешке послове, актима о процени ри-
зика дефинисали смо ризике сваког радног места да би 
спречили повређивања која су се раније дешавала и 
предупредили нека нова. 

У свим огранцима спроводимо прописане обуке за без-
бедан рад, превентивне и периодичне прегледе и испи-
тивање опреме за рад и услове радне средине. Сталну 
бригу посвећујемо и опреми за личну заштиту на раду. 
Наш циљ је да у томе будемо најбољи а најбољи смо ако 
нема повреда на раду.

 М.Шиндић

Србија у самом европском врху по 
броју  повреда на раду 
Србија је у самом европском врху по броју 
повреда на раду, са годишњим просеком од 40 
погинулих и око 1000 тешко повређених радника, 
а стање може да се побољша само унапређењем 
стандарда и њиховом доследном применом. 
Србија има потпуно регулисане регулативе о 
безбедности на радном месту, али је друга ствар 
да ли се оне поштују.

Процена међународне организације рада показује 
да сваки дан 6300 људи умре од последица 
повреда на раду, што представља 2,3 милиона 
смртних случајева у свету годишње. Годишње се 
догоди 337 милиона несрећа на радном месту. То 
су алармантни подаци. 
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Састанак Синдиката и директора ПД „Југоисток“

ПРАВА  РАДНИКА МОРАЈУ ДА СЕ ПОШТУЈУ

Права радника могу да се поштују само кроз поштова-
ње Колективног уговора – сматра Синдикат „Југоистока“ 
и оцењује да се поједине одредбе КУ крше. Директор ПД 
„Југоисток“ Дарко Булатовић се обавезао да све примедбе 
Синдиката размотри и уколико је Синдикат у праву, 
грешке буду отклоњене.

Једна од примедби Синдиката је неисплаћивање јуби-
ларних награда запосленима за 10, 20 и 30 година рада у 
ЈП ЕПС, или неком од зависних привредних друштава и 
њихових претходника.   Дирекција за правне и опште по-
слове  сматра – да им не припада право на јубиларне на-
граде. Закључено је да незадовољни имају право да туже 
и своја права остваре на суду.

Безбедност и здравље запослених једно је од веома ва-
жних питања за запослене у ПД „Југоисток“. Стање је, у 
односу на неки ранији период непромењено. Извештај 
Одбора за безбедност и здравље на раду, међутим, указу-
је на многе неправилности по огранцима, за које је као 
организатор посла одговоран директор са сарадницима.
Зато је он тражио од Синдиката да му достави коначни 
извештај Одбора по огранцима, како би могао да реа-
гује.

Лична и колективна заштитна средства су веома важна 
у овој причи, а у претходном периоду је било доста про-
блема са кашњењем у набавци заштитне опреме ( ципеле, 
одела, рукавице). Поступак за набаку ове опреме је у току 
и биће испоштован -  информација је из Центра за безбе-
дност и здравље запослених.

Једнако као и опрема, важна је и обука запослених јер 
опрему врло често не користе на исправан начин или је 
уопште не користе, па их је неопходно упознати са свим 
штетностима и опасностима на пословима које обављају. 
Устаљена је и пракса да се приликом прераспоређивања 
радника с једног на друго радно место не ради обука. 
Синдикат инсистира да се таква пребацивања убудуће не 
смеју радити без адекватне и прописане обуке за безбе-
дан и здрав рад, као и да се ангажовање запослених на 
појединим пословима не врши без анекса уговора о раду 
и прописане обуке. 

Рад под напоном, када је реч о заштити и безбедности 
радника, једна је од горућих тема и њоме се Синдикат ин-
тензивно бави. Рад под напоном није забрањен у случају 
да су испуњени сви потребни предуслови: детаљно опи-

сана процедура за рад, поседовање електроизолационе 
опреме, обука запослених за рад под напоном и специја-
листички преглед запослених. Ни један од ових услова 
није испуњен па Синдикат захтева од директора да упу-
ти наредбу свим директорима огранака и директорима за 
технички систем и строго им забрани рад под напоном 
док се сви услови не испуне.

Закон о безбедности и здрављу се крши и код ангажо-
вања трећих лица преко услужне фирме Секуритас. 
Синдикат сматра да руководилац радова сме на налогу за 
рад да стави искључиво запослене на неодређено време, а 
не и трећа лица што је устаљена пракса последњих годи-
на. Тражи да се именују руководиоци за запослена трећа 
лица, који би била одговорна у случају повређивања. 
Управо због тога СО ПД „Југоисток“ и даље захтева стро-
го разграничење делокруга рада. Осим тога, ангажовање 
трећих лица је – констатује синдикат - и неефикасно јер 
нису стручни. Зато сматра да је једино право решење 
пријем недостајућег броја запослених у делу електромон-
терског кадра. Другим речима, пријем у радни однос на 
неодређено време неопходног броја електромонтера и 
осталих недостајућих занимања, у складу са нормативи-
ма и стандардима за одређивање броја запослених.

У области бриге о безбедности и здрављу запослених у 
Југоистоку су и систематски прегледи сваке године. Про-
блем је што се поступак јавних набавки не покреће на 
време  па радници неких делова „Југоистока“ не искори-
сте своје право на адекватан начин. Центар за безбедност 
и здравље запослених се обавезао да реши овај проблем.

На дневном реду састанка синдикалаца са директором 
ПД „Југоисток“ нашао се и Правилник о систематизацији 
и организацији послова. Председник СО ПД „Југоисток“ 
Бобан Стојковић је подсетио да је потписан споразум по 
штрајкачким захтевима између представника Синдиката 
радника ЕПС-а, представника пословодства ЕПС-а и 
представника Владе РС. Тим споразумом је предвиђено 
да се до 1. маја направи анализа потребног и недостајућег 
броја запослених.

Синдикат констатује да је број ангажованих трећих ли-
ца преко агенције смањен у односу на ранији период, али 
да се поново запошљавају нови људи. На питање ко 
одобрава њихов пријем директор Булатовић је одговорио 
да није упознат са тим.
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БИЛТЕН

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЕПС

ЕДУКАЦИЈА СИНДИКАЛАЦА  
ПД "ЈУГОИСТОК" НИШ У БУГАРСКОЈ

Синдикат има примедбе и на организацију посла. 
Сматра да треба уважити велики број захтева од стране 
директора огранака за премештај запослених који имају 
место пребивалишта у једном, а раде у другом месту, јер 
би се тако уштедело. Директор је сагласан са овим захте-
вом  Синдиката.  Синдикат се противи томе да запосле-
ни, који има Уговор о раду за једно радно место обавља 
савим друге послове, што је устаљена пракса у појединим 
огранцима.

На овом састанку су размотрена и друга, за запослене у 
„Југоистоку“, важна питања, као сто је проблем проби-
јања масе за зараде . Директор  Дарко Булатовић је  обећао 

да ће то питање бити решено јер број коефицијената мо-
ра бити у оквиру одобреног броја и предвиђене масе за-
раде.

Синдикат је изричит у ставу да се пријем и распоређи-
вање недостајућих запослених врши у складу са норма-
тивима и стандардима радне снаге урађеним од стране 
Дирекције за дистрибуцију електричне енергије. Упозора-
ва директора да је ГПП-ом предвиђено да у јулу месецу 
број запослених буде попуњен од  2188, а сада их има 2162. 
Предлаже директору да недостајућа места буду попуње-
на електромонтерима.

Синдикат радника  ЕПС-а усвојио је предлог модела за 
закључивање посебног Колективног уговора за ЈП ЕПС , 
чиме су створени услови за почетак преговора са Владом 
Републике Србије.

Ступањем на снагу измена и допуна Закона о раду оро-
чена је важност постојећих Колективних уговора за ПД и 
ЈП на шест месеци, односно до 29.1.2015. године.

Посебним Колективним уговором уредиће се права, 
обавезе и одговорности запослених у ЈП ЕПС-у, Јавним 
предузећима са Косова и Метохије и Привредним друшт-

вима чији је оснивач ЈП ЕПС. Посебним колективним 
уговором регулисаће се и поступак измена и допуна 
Колективног уговора, међусобни односи уговорних стра-
на, међусобни односи послодаваца и синдикалних орга-
низација који су у саставу Синдиката радника ЕПС-а, као 
и друга питања од значаја за запослене.

Овај уговор не може да садржи одредбе којима се запо-
сленом дају мања права или неповољнији услови рада од 
права и услова који су утврђени Законом о раду. Посебним 
колективним уговором могу да се утврђују само већа 
права и повољнији услови рада.

Синдикални повереници и активисти СО ПД "Југои-
сток" били су на тродневној синдикалној едукацији у Пл-
овдиву и Софији у Бугарској.

За време едукације посетили су Синдикат Електро-
привреде Бугарске где је одржан семинар на тему "Корпо-
ративизација, реструктурирање и приватизација Еле-
ктропривреде Републике Бугарске". У раду семинара уче-
ствовали су председник Синдиката националне федера-
ције енергетике Републике Бугарске, Георги Петров и 
председник Синдиката Електродистрибуције Југоисток 
Републике Бугарске, Димитар Александров.

У расправи о начину приватизације Електропривреде 
Републике Бугарске и негативностима које носи, дошло 
се до заједничког закључка да синдикати треба да се боре 
против распарчавања и приватизације јер сматрају да не 
доноси ништа добро по раднике.

Едукација синдикалаца ПД "Југоисток" Ниш одржана 
је у складу са планом рада и финансијским планом, ус-
војеним почетком године.

М.Видојковић
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Ед "Електротимок" Зајечар 
окосница пословања  
Пд "Југоисток" Ниш

пре 105 година, прВог ноВембра 1909. године почела је електрификација зајечара и иСточне Србије. 
ураВо зато, тај дан предСтаВља и дан огранка ед "електротимок" зајечар

О тварајући састанак, директор ЕД "Електроти-
мок" Зајечар, Миломир Динић изразио је задо-
вољство поводом добрих резултата овог огранка 

истакавши обавезу да се такво пословање настави и даље 
и по могућству и унапреди.

Драган Рапајић, директор за технички систем у ЕД 
"Електротимок" Зајечар, подсетио је присутне на 1. нове-
мбар далеке 1909. године када је почела са радом прва хи-
дроелектрана на Црном Тимоку у Гамзиградској бањи. 
Тада је изграђена и прва далеководна мрежа у дужини од 
11 километара, као и нисконапонски развод за град Заје-
чар. До тада су постојали само дизел агрегати којима су 
осветљавана рудничка постројења, а домаћинства и дру-
ги корисници у градовима нису имали струју. Овај дан, 
који за Зајечар и читаву источну Србију представља по-
четак послова на електрификацији, узет је за Дан огранка 
"Електротимок" Зајечар који се обележава последњих де-
сетак година, навео је Рапајић.

Директор ПД "Југоисток" Драко Булатовић је честитају-
ћи присутнима празник изјавио да ЕД "Електротимок" 
Зајечар, заједно са ЕД Пирот постиже најбоље резултате у 
целом привредном друштву и да ће пословодство "Југои-

стока" подржати и помоћи њихово настојање да постигну 
све планиране резултате. Булатовић је изразио задово-
љство стањем у погону Књажевац и пословници погона 
Сврљиг, које је обишао долазећи на састанак. Проблеми, 
које је на терену уочио, су превелика централизација јав-
не набавке, што се у пракси исказало као својеврсна пре-
прека брзом и ефикасном раду, као и недовољна средства 
за инвестиције. Радници на терену се сусрећу са недос-
татком основних средстава за рад, алата, резервних дело-
ва, што обавезно у наредном периоду треба превазићи, 
навео је директор Булатовић. Он је истакао да ће план 
јавних набавки бити завршен у следећем месецу, а плани-
рање ће се обавити у сарадњи са огранцима и њиховим 
деловима. Све планирано се мора и реализовати, а за све 
оно што не буде реализовано, биће тражена одговорност 
директора огранака, погона и пословница, навео је Бу-
латовић.

Говорећи о наплати у огранку ЕД "Електротомок" За-
јечар, директор Динић је истакао да је огранак Зајечар са 
остварених 106,27 одсто наплате имао најбољи проценат 
наплате у оквиру целог привредног друштва за месец 
септембар текуће године. То је задовољавајући резултат, 
али увек може и боље, каже Динић.

Почетком новембра 
ове године, поводом 
Дана огранка ЕД 
"Електротимок" 
Зајечар, одржан је 
радни састанак 
пословодства 
овог огранка и 
"Југоистока", 
а потом је, уз 
пригодан коктел, 
обележен и дан овог 
огранка. 
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Међутим, наплата "старог дуга" није задовољавајућа и 
тече веома споро. Од укупно три милијарде динара дуга 
наплаћено је свега 19,4 милиона динара за октобар 2014. 
године, што је само 0,64 одсто. Као велики дужници и 
даље фигурирају Топлана Бор, Водовод Бор, Градска уп-
рава и Дирекција за изградњу града Зајечара. Правна 
служба "Електротимока" и поред мањег броја запосле-
них, улаже велике напоре да у поступку пред судовима, 
односно извршитељима, омогући наплату доспелих по-
траживања правних и физичких лица и тиме утиче на 
повећање процента наплате потраживања.

На састанку је наведено да је у току 2013. године откри-
вено 127 случајева неовлашћене потрошње електричне 
енергије и покренуто исто толико кривичних поступака. 
По том основу, фактурисано је око 13,5 милиона динара, 
а наплаћено 11,3 милиона. За првих девет месеци ове го-
дине откривено је 125 случајева неовлашћене потрошње 
и у вези са тим фактурисано 15,4 милиона а наплаћено 
7,108 милиона динара. Истакнуто је да планом пословања 
нису предвиђена средства за покретање поступка уту-
жења, што треба исправити ребалансом овог плана. У то-
ку су обуставе испоруке електричне енергије дужницима 
са статусом правног лица, а од 10. новембра почињу и ис-
кључења физичких лица због дуга код јавног снабдевача, 
речено је на састанку.

Сугестија директора Булатовића је да се код обуставе 
испоруке електричне енергије крене од највећих дужни-
ка ка мањим, нарочито у приликама када се због објекти-
вног недостатка кадрова не може испратити обим посла. 
Потребно је да директори погона и пословница увек 
имају у виду и знају 25 највећих дужника на свом под-
ручју. Што се тиче дугова корисника друштвених буџета, 
потребно је поново издати писмена упозорења и поново 
се обратити ресорним министарствима, али и преко ме-
дија информисати јавност о овим проблемима.    

Директор за технички систем, Драган Рапајић, изнео је 
податке у вези исказаних губитака у огранку, "Електро-
тимок" Зајечар за септембар, као и кумулатив за период 
од првог до деветог месеца 2014. године. Негативни ре-
зултати у погледу планираних и остварених губитака за-
пажају се у погонима Неготин и Бор и пословницама 
огранка Кладово и Сокобања. За Неготин, Кладово и Со-
кобању карактеристична је висока неочитаност бројила, 
с обзиром на велики број затворених кућа, што због од-
ласка њихових власника на рад у иностранство, што због 
затварања читавих викенд насеља по завршетку летње 
сезоне. За пословницу огранка Сокобања карактеристич-
ни су и високи технички губици при трансформацији 
електричне енергије. Решење за проблеме очитавања за-
творених објеката је квартално очитавање и евиденти-
рање таквих објеката у посебном фајлу, како не би утица-
ли на повећање процента исказаних губитака. 

Директор за технички систем, Драган Рапајић, је кон-
статовао да је глобално посматрано у огранку  "Електро-
тимок" веома тешко извршити смањивање губитака, зато 
што се о овом пословном показатељу води рачуна годи-

нама уназад, и где је он, уопште узев, реално на задовоља-
вајућем нивоу. Али, када се губици посматрају поједи-
начно и везано за поједине погоне и пословнице налази 
се још довољно простора за активности на овом плану.

Директор Привредног друштва, Дарко Булајић, је из-
нео захтев да ради праћења остварених губитака сви ди-
ректори погона и шефови пословница треба да прате и 
следеће параметре: планирани и реализовани губици, 
број измештених мерних места, број обављених контро-
ла, број пронађених случајева неовлашћене потрошње и 
број неочитаних мерних места

Ове параметре треба пратити на дневном нивоу, што 
даје одговарајућу слику стања у погонима и пословница-
ма, као и могућност унапређења организације рада и по-
словања и интервенција на овом плану. У будућности 
треба очекивати да се остварени негативни резултати 
одразе и на параметре за остваривање личних доходака, 
навео је директор Булатовић. 

У вези са контролом и откривањем случајева неовлаш-
ћене потрошње, сугестија је да се адекватније утврђују 
циљне групе и да се у контролу шаљу радници који  ужи-
вају поверење. Ефекат ових мера биће већи број откриве-
них неовлашћених потрошњи, уз мањи број остварених 
контрола и мањи број утрошених радних сати.

Директор Привредног друштва, Дарко Булатовић, је на 
крају састанка похвалио постигнуте пословне резултате 
у огранку "Електротимок" Зајечар и истакао да се у њему 
годинама остварују одлични резултати, али да увек има 
места за још бољу организацију и боље резултате.

С. Манчић

Циљ - наставак успешног пословања

У холу ресторана Србија, након радног састанка, 
пригодним коктелом, обележен је Дан огранка ЕД 
"Електротимок" Зајечар. Коктелу су, осим посло-
водства "Југоистока" и "Електротимока" при-
суствовали и представници локалне самоуправе и 
пословни партнери огранка. На коктелу је још јед-
ном наведен историјат електрификације источне 
Србије и пуштање у рад ХЕ "Гамзиград", као и то да 
је главни задатак "Електротимока" обезбеђивање 
поузданог и несметаног снабдевања електричном 
енергијом свих својих купаца, смањење губитака и 
унапређење пословања у свим сегментима рада.
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монтери поСлоВнице "кладоВо" показали изузетну храброСт и ефикаСноСт у СептембарСким 
поплаВама у иСточној Србији

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ И У 
ОБРУЧУ ВОДЕНЕ СТИХИЈЕ

Н езапамћене падавине угрозиле су становништво 
неколико села у три тимочке општине - Кладову, 
Неготину и Мајданпеку. Само у Кладову за неко-

лико сати тог кобног недељног септембарског поподнева 
пало је 116 литара воде по квадратном метру. Река Под-
вршка однела је мост дуг двадесетак метара, на јединој 
вези између Кладова и Неготина. Мост је потопљен у Ду-
нав и потпуно је одсекао становништво овог места од су-
седних општина. Такође је потопљен мост у селу Велес-
ница. Кладово је било одсечено и са друге стране, ка Ђер-
дапској магистрали, због одрона код села Текије.

Ванредна ситуација је  била проглашена у Кладову, Не-
готину и Мајданпеку. Најтеже је било на подручју Кла-
дова. Група од двадесетак електромонтера Пословнице 
"Кладово" је била на висини задатка, иако су се први пут 
суочили са жестином водене стихије и свим проблемима 
које су са собом довукли подивљали планински потоци. 
Како кажу, нико од старијих овог места не памти да се 
икада десило такво невреме које је и куће и животе пре-
тило да уништи.

У Текији су бујични потоци који су се сливали са околн-
их брда нанели силне проблеме мештанима носећи бла-
то, камење и све што им се нашло на путу. У муљу су ос-
тали затрпани и бројни аутомобили. У селу Подвршка 
евакуисани су мештани, али евакуације нису били пош-
теђени ни житељи Текије где је негде око две стотине до-
маћинстава било угрожено. Једнако је било  критично и у 
Реци, Брзој Паланци и Грабовици. На путу до поплавље-
не Грабовице тешко се долазило због клизишта.

Разне екипе су биле нон-стоп на терену, уклањајући др-
веће које је бујица нанела на главну саобраћајницу. У Гра-
бовици од 600 домаћинстава поплављено је стотинак ку-
ћа. Вода је на главној саобраћајници направила 
„језеро“ дубље од три метра, тако да су мештане 
из поплављених домова евакуисали чамцима.

Драган Сперлић : Монтери Пословнице 
Кладово сами решавали проблеме у снабдевању 
електричном енергијом на поплављеном подручју
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На подручју општине Неготин критично је би-
ло у селима Душановац и Самариновац, где је из-
ведена евакуација мештана. Поплављена су до-

маћинства и у селима Уровица, Слатина, Мала Каменица, 
али срећом нико од становника није угрожен.  

У Кладову овакву провалу облака никада нисмо има-
ли. Није проблем Дунав већ бујичне реке, које су се сли-
вале са обронака планине Мироч. Телефонске везе су у 
прекиду, интернета нема, једино је функционисала мре-
жа 063, па смо сви куповали нове картице Теленорове 
мреже да би могли ефикасније да функционишемо на те-
рену, каже шеф  Пословнице "Кладово" Драган Сперлић 
и додаје да је морао да уђе и у роминг у критичним трену-
цима да би боље координирао активностима. Житељи 
угрожених места дуго су били без пијаће воде, али напа-
јање електричном енергијом им је било обезбеђено у ре-
кордном року, ако се узму у обзир околности у којима смо 
били присиљени да радимо, подвлачи Сперлић.

Припадници Министарства унутрашњих послова Ср-
бије евакуисали су са подручја угрожених поплавама у 
општини Кладово око 370 особа. 

Из села Текија евакуисано је око 300 људи. Грабовица, 
која се као и Текија налази у општини Кладово, је била 

великим делом потопљена и она је била буквално одсече-
на од света. Чамцима су се одвозили људи и из села Ми-
лутиновца. Додатне проблеме у селу Грабовица  правила 
је вода између насипа одбрамбеног тока Дунава и центра 
села. Створила се велика количина воде, и око 400 кућа је 
оштећено и поплављено. На срећу, мештани села Габр-
овица су на време били евакуисани. Све расположиве 
пумпе за црпљење воде су биле ангажоване да би се што 
пре санирао терен. 

У целој тој катаклизмичној ситуацији пресудну улогу 
су одиграли наши електромонтери из Кладова. Како ка-
же њихов шеф Сперлић - сами. Колеге из огранка, као и 
других огранака и "Југоистока" су им додуше нудиле по-
моћ. Пресудило је да, ипак, могу сами. Радно време тих 
критичних септембарских дана није постојало. Стубови 
су на критичним подручјима падали као домине. Све је 
било прекривено муљем, блатом, тешко се долазило до 
критичних подручја. И електромонтери су се превозили 
чамцем или се сналазили на друге начине, само да се ура-
ди посао. Без струје не смеју да буду домаћинства која ни-
су била толико погођена поплавама, где је дом био добро 
склониште од водене стихије.

О. Манић

Последице бујице планинских река на 
електроенергетској мрежи брзо саниране
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ИШ Задовољство купаца 
гаранција успешног пословања

ниШка електродиСтрибуција проСлаВила крСну СлаВу СВету петку

З апослени нишке Електродистрибуције су уз при-
суство високих званица из града, пословних парт-
нера и руководећих људи из других огранака ПД 

„Југоисток-Ниш“ прославили свечано и у духу Правосла-
вља своју крсну славу Свету Петку. Резање славског кола-
ча обавио је протојереј ставрофор цркве Свети Никола, 
отац Радован Петровић у саслужењу са протојерејем 
Срђаном Ђуришићем. Отац Радован је том приликом 
подвукао да је добро што су Свету Параскеву изабрали 
као заштитницу да их води на путу који су зацртали у по-
словању и да се руководе праведношћу у остваривању св-
ојих циљева.

Директор нишке Електродистрибуције Братислав Пе-
тровић, који је уједно био и домаћин славе, поздравља-
јући госте изјавио је да је приоритет у пословању преду-
зећа уредно и стабилно напајање свих купаца и да ће се 
трудити да у остваривању тог циља праведно поступају 

према свим купцима. Тим поводом директор Привредног 
друштва „Југоисток-Ниш“ Дарко Булатовић је истакао да 
није лако руководити тако великом компанијом и ус-
поставити добре односе са великим бројем купаца на 
овом подручју, али да су и поред великих проблема успе-
ли да у овој години остваре добит која је највећа откако 
ово привредно друштво постоји. 

Отворили смо врата нашим купцима са жељом да зајед-
но решавамо постојеће проблеме и постигнемо резултате 
на обострано задовољство, рекао је директор Булатовић. 
Он је истакао да корачамо путем који захтева много муд-
рости да би се остало на том путу, али ако сваког дана 
свако од запослених уложи пуно труда и руководи се ду-
хом православља, успех је загарантован. 

О.П.М.

Крсна слава нишке Електродистрибуције Света Петка обележена у кругу сарадника и пословних партнера
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Скупштине станара да туже дужнике

рукоВодСтВо „југоиСтока“ одлучно у реШаВању проблема нагомиланих дугоВања  
за утроШену електричну енергију за рад подСтаница даљинСког грејања

Н еплаћени рачуни за утрошену електричну енер-
гију за рад топлотних подстаница су један од 
озбиљних разлога, који прете да домови Нишлија 

у појединим објектима колективног становања на самом 
прагу грејне сезоне остану хладни. Вишегодишњем про-
блему наплате утрошене електричне енергије за рад под-
станица даљинског грејања у стамбеним зградама руко-
водство „Југоистока“ је решено да стане на крај. Од укуп-
но 1174 подстаница за даљинско грејање на подручју Ни-
ша, дуговања за електричну енергију имају корисници за 
460 подстаница. Иако је прошлог месеца одржан саста-
нак представника ПД „Југоисток“ са представницима 
ЈКП „Градска Топлана“ и градске власти са циљем да се 
Скупштине станара упозоре да хитно предузму мере да 
се проблем дуговања што пре реши, није много учињено 
без обзира на то што грејна сезона само што није почела.

Директор „Југоистока“ Дарко Булатовић је том прилик-
ом упутио јасан апел да Скупштине станара измире оба-
везе за утрошену електричну енергију или ће у против-
ном бити обустављена даља испорука. –Нема више при-
вилегованих корисника електричне енергије, па то сва-
како не могу да буду ни Скупштине станара, рекао је ди-
ректор Булатовић и подвукао да оне законом једине имају 
право да туже станаре који не измирују своје обавезе и 
тим путем остваре наплату. 

Скупштине станара које су регистроване као правно 
лице, како је истакнуто на овом састанку, имају могућ-
ност да овласте и неку агенцију која ће у њихово име на-
плаћивати комуналне трошкове станарима, а таквих поз-
итивних примера већ има у пракси. Чињеница је да, како 
је навео директор Булатовић, још има нерегистрованих 
Скупштина станара које би требало да што пре то ураде 
и користе законом утврђена права да судским путем нап-
лате неизмирене обавезе од несавесних корисника или да 
овласте друго правно лице које ће моћи и на тај начин да 
оствари наплату.

Градски већник Милош Банђур инсистира на могућем 
решењу овог проблема да Обједињена наплата преузме и 
наплату утрошене електричне енергије за рад подстани-
ца и да се и та ставка нађе на комуналним рачунима. Тај 
предлог је већ упућен надлежном министарству, како је 
Банђур овом приликом рекао, и очекује да се и законска 
регулатива у тој области промени. Директор ЈКП „Градска 
Топлана“ Слободан Максимовић се придружује апелу 
директора „Југоистока“ Булатовића да све што се потро-
ши мора и да се плати и да је главни пут да се Скупштине 
станара региструју као правно лице да би могли да оства-
рују права и обавезе прописане законом. У том случају 
нема места правдању представника Скупштине станара 
да не могу да туже своје комшије.

Због дугова за утрошену електричну енергију је са мре-
же на самом почетку октобра искључено 28 топлотних 

подстаница у Нишу, а од тога су чак 20 у власништву Ску-
пштине станара. Од њих 20, две подстанице су у великом 
ризику  да без електричне енергије остану и после 15. ок-
тобра, што аутоматски значи да ће без даљинског грејања 
остати добар број корисника. Највеће дугове за електрич-
ну енергију за рад топлотних подстаница имају Скупшти-
не станара у популарном "Чешљу" на Тргу краља Алекса-
ндра и то у износу од 240 хиљада динара и Скупштине 
станара у улици "Учитељ Таса" број 3 чији дуг износи 180 
хиљада динара. Поменуте Скупштине станара чине изу-
зетне напоре да се овај немили сценарио не деси, јер ће у 
супротном неколико стотина станова остати без грејања 
на самом почетку хладне јесени. 

Ни Топлана, а ни „Југоисток“ немају законско овлашће-
ње да појединачно наплаћују станарима износе за утро-
шену електричну енергију, поготову сада кад је уведен и 
тарифни систем наплате за даљинско грејање. Директор 
„Градске Топлане“ Слободан Максимовић је истакао да 
са тарифним системом наплате грејања, уколико станари 
не користе грејање због обустављене испоруке електри-
чне енергије, не могу ни да наплате то грејање.

Директор „Југоистока“ Дарко Булатовић је позвао пред-
ставнике Скупштине станара да заједно нађу модел ре-
шења овог горућег проблема. Ово је можда последња 
прилика за преговарање, јер од идуће године стартује от-
ворено тржиште електричне енергије а већ сада је 
„Југоисток“ оператoр који одржава дистрибутивни сис-
тем и који само извршава налоге обуставе електричне 
енергије новог привредног друштва "ЕПС Снабдевања“. 
Да су се представници појединих Скупштина станара 
већ одазвали позиву и апелу директора "Југоистока" до-
вољно сведочи и податак да је у септембру са мреже било 
искључено 40 топлотних подстаница у Нишу, а да се по-
сле јавног апела за измирење дуговања тај број драстич-
но смањио.             

О. Манић

Законско је право Скупштине станара да туже своје 
несолидарне комшије
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Решен проблем Рома?
 Стигла Струја у наСеље црВена зВезда

Роми у насељу Црвена звезда 
после пет месеци добили 
струју. Део дуга од девет 
милиона динара делимично 
измирен. „Уколико становници 
овог насеља од дана укључења 
па надаље, како је договорено, 
не измирују редовно рачуне, 
струја ће бити поново 
искључена“ – каже директор 
ПД „Југоисток“ Дарко 
Булатовић.

„ Струје ће бити у ромском насељу Црвена звезда са-
мо уколико буду, од дана прикључења па надаље, 
редовно измиривали своје обавезе. У противном, 

биће поново искључена“ – наглашава директор ПД „Југо-
исток“ Дарко Булатовић. Он објашњава да је однос према 
свим грађанима Ниша једнак. Утрошена електрична ене-
ргија мора да се плаћа редовно, јер од тога зависи и уред-
но снабдевање свих грађана.

Ромима у овом насељу изашло се у сусрет после догово-
ра представника  ПД ЕПС "Снабдевање", ПД „Југоисток“ 
и насеља Црвена звезда.

„На прагу зиме просто је нехумано оставити 96 кућа 
без струје, јер ту живи и велики број мале деце. Дуг од де-
вет милиона динара делимично је измирио анонимни да-
родавац и ми смо се договорили да , без обзира што није 
плаћен у целости, направимо уступак и помогнемо овим 
људима који су у већини случајева на граници сиромаш-
тва. Под условом да рачуне за утрошену енергију, од дана 
прикључења па надаље, редовно  плаћају“– наглашава 
директор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић.

Игор Пауновић, координатор за ромска питања у опш-
тини Палилула изразио је задовољство постигнутим до-
говором којим је решен велики проблем 96 породица уо-
чи зиме. „Они ће у наставку морати да плаћају струју ка-
ко би снабдевање било уредно током зимског периода. 
Надам се да ће поштовати договорено, јер од тога зависи 
хоће ли имати струју или не. Ми ћемо са Ромима у овом 
насељу разговарати и објаснити им колико је у овом тре-
нутку за њих учињено и да не смеју да изневере очеки-
вања“ – каже Игор Пауновић.

„Тешко је живети без струје. Ми у овом насељу од 7. ју-
ла немамо струју, што значи да нам је живот у сваком по-
гледу био отежан. Кућне послове је било немогуће обав-
љати нормално, а страх од хладних дана био је присутан 
у сваком домаћинству. Захвални смо директору Дарку 
Булатовићу што је разумео наше проблеме и изашао нам 
у сусрет. Ми ћемо сада да плаћамо струју, јер желимо да 
живимо као и сви остали грађани Ниша“- каже Трајко 
Аеровић, један од становника насеља Црвена звезда којем 
је струја била искључена.

Постоји, међутим, проблем код становника овог насе-
ља у обрачуну утрошене електричне енергије. Већина 
њих, наиме, нема струјомере, па читачи „Југоистока“ не 
могу да прочитају колико су потрошили. Осим тога, је-
дан део Рома троши веома мало, док постоје и домаћин-
ства са већим утрошком електричне енергије. Зато Роми 
нису сагласни да сви једнако плаћају. 

Проблем је комплексан и због нерегулисаног комунал-
ног уређења овог насеља које је сметња за решавање мно-
гих питања, мораће да се решава у складу са ситуацијом. 
Директор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић је предложио 
да се формира Радно тело – састављено од представника  
„Југоистока“ и становника ромског насеља Црвена звезда 
– које ће пронаћи модус за решавање овог питања. То је 
једини начин, наглашава директор Булатовић, да Роми у 
наставку редовно измирују рачуне и да се не догоди да 
будемо принуђени да струју искључимо поново.

М. Видојковић
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Мини дирекција - максималан посао

Служба за упраВљање диСтрибутиВним СиСтемом

С лужба за управљање дистрибутивним системом 
има само троје запослених што се не би закључи-
ло на основу обима радног ангажовања. Радни за-

даци који се постављају пред ову Службу по правилу не 
трпе одлагање, тако да морају у сваком тренутку да држе 
све конце у рукама. У противном, може доћи до грешака 
које се одражавају на целокупни систем у ПД "Југоисток" 
и на које се аутоматски скреће пажња са свих инстанци 
са којима Служба тесно сарађује.

Овде је систем рада "сад за одмах". Ми не можемо да од-
ложимо готово ни један посао и не смемо да погрешимо. 
Ако погрешимо - одмах следи јавна критика надлежних 
у Београду, Крушевцу, Бору, као и у самом "Југоистоку". 

Наше грешке се надалеко виде. Представљамо механиз-
ам, обичном оку невидљив, а необично важан. Код нас се 
не види када добро радимо, јер у том случају све беспре-
корно функционише, а чим се појави и најмањи пропуст, 
сви одмах виде и знају" – каже Дејан Вучковић, шеф 
Службе за управљање дистрибутивним системом.

Хијерархијски, Служба за управљање дистрибутивним 
системом припада Дирекцији за управљање, а у основи 
успоставља координацију између Дирекција у Београду и 
РДЦ-а у Крушевцу и Бору са ПДЦ-има у оквиру ПД 
"Југоисток". У перспективи, Служба би требало 
да прерасте у ДДЦ чије хијерархијко место и чији 
део функција обавља. Први корак ка том циљу 

Постоје Службе у оквиру ПД "Југоисток" које су практично невидљиве, а без којих  је целокупни 
систем незамислив. Доносе огромне уштеде, али остварују и добру координацију без које 
нормално функционисање система није могуће.

Дејан Вучковић са својим сарадницама: Ради се сад за одмах
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представља дислоцирање Службе из просторија 
у Управи у нове просторије у Згради у којој се на-
лази ПДЦ Ниш, док ће остало, како се запослени 

у овој Служби надају, бити предузето у годинама које 
следе.

У набрајању свакодневних активности Службе може се 
почети од пријема и уноса у Апликацију поднетих За-
хтева за искључење ка РДЦ Крушевац и РДЦ Бор. Наиме, 
за извођење планских радова на високонапонским објек-
тима 1, 2, и 3. групе, захтеви из свих ПДЦ-а стижу у Слу-
жбу за управљање дистрибутивним системом одакле се 
путем поменуте Апликације достављају РДЦ-има у 
Крушевцу и Бору, а након прибављања Одобрења, враћају 
се ПДЦ, који тек тада могу отпочети процедуру за изво-
ђење  планираних радова. Посебна пажња се посвећује 
усклађености предметних активности са Плановима 
прекида погона који врло строго дефинишу датуме из-
вођења радова.

Један од веома важних послова Дирекције за управља-
ње и Службе за управљање дистрибутивним системом,  
је уговарање одобрених снага на местима преузимања 
електричне енергије. 

Спровођење анализе и добро планирање је од изузетне 
важности за правилно уговарање одобрених снага јер ев-
ентуално одступање, било да се ради о прекорачењу или 
о нижем оптерећењу од уговореног, узрокује велике нов-
чане губитке који се на годишњем нивоу могу кретати 
око више десетина милиона динара. Својим активности-
ма, уз тесну сарадњу са РДЦ и ПДЦ, ова Служба кроз пла-
нирање и одговарајућу кореспонденцију са надређеним 
Центрима, а у смислу достављања Захтева и одговара-
јућих Табела за сторнирање наплате прекомерне снаге, 
могуће новчане губитке своди на најнижи ниво, чиме "Ју-
гоистоку" штеди огроман новац. Ова активност се, прак-
тично, никада не завршава и 24-сатног је типа наглашава 
Дејан Вучковић.

Служба за управљање дистрибутивним системом сва-
ке године учествује и у изради планова прекида погона, 
како кварталних, тако и годишњих. Планови прекида 
погона представљају веома строг оквир за извођење пла-
нских радова на ревизији објеката, па се морају синхро-
низовати екипе ЕМС-а и "Југоистока". Од договорених 
датума се одступа само уколико дође до великих поре-
мећаја какви су били приликом недавних поплава.

У делокруг рада ове Службе спадају и Планови одбране 
система који подразумевају План подфреквентне зашти-
те, као и Планове ограничења испоруке електричне енер-
гије који су ове године, на иницијативу и кроз активно 
учешће Дирекције за управљање, претрпели значајне из-
мене и спремни су за имплементацију у предстојећем пе-
риоду.

Под окриљем Дирекције за управљање је формиран и 
нови Процес у Систему ИМС. Ради се о Процесу Г - Упра-
вљање ДЕЕС и представља издвојени и унапређени део 
Процеса Ц. Служба за управљање дистрибутивним сис-
темом има активно учешће у контроли имплементације 
Процеса Г по Огранцима и њиховим саставним делови-
ма. 

У редовне и свакодневне активности Службе за управ-
љање дистрибутивним системом спада и контрола и 
праћење и контрола исправности унетих прекида у на-
пајању у Апликацији за праћење прекида и еветуално 
брисање прекида на основу достављених захтева, као и 
Праћење догађаја на ЕЕО уз помоћ SCADA система  (за 
трафостанице које су  у СДУ ) и директним контактом 
(телефон, факс, mail).

Посебно поглавље у раду Службе представља сачиња-
вање разних Извештаја. Извештаји су дневни, недељни, 
месечни, квартални и годишњи, а тичу се прекида у на-
пајању електроенергетских објеката, прекида у напајању 
приоритетних купаца, показатељима поузданости, сме-
тњама у испоруци електричне енергије као и сви други 
ванредни извештаји који се захтевају од стране надређе-
них институција. Неки од њих се чак целодневно шаљу 
на по два сата као што су Извештаји који се достављају 
Дирекцији за управљање у Београду у случају ванредних 
ситуација. Слање извештаја је строго утврђено термини-
ма и не трпи никакво одступање као ни недостатке.

Посебан значај и истакнуто место заузима Годишњи 
Извештај о раду дистрибутивног система  и на неки на-
чин представља својеврстан омаж раду не само Дирекције 
за управљање и  Службе за управљање дистрибутивним 
системом, већ и комплетног дела привредног друштва 
који је у свом раду везан за технику - каже шеф Службе за 
управљање дистрибутивним системом Дејан Вучковић. 
Израда Годишњег Извештаја је до те мере обиман и за-
хтеван посао, да се рад завршава и из штампе излази тек 
у априлу или мају наредне године. 

Ово је само део активности троје запослених у овој 
Служби. Сваки радни дан доноси и низ непланираних и 
непредвиђених активности на којима се морају ангажо-
вати без одлагања. Мала, ефикасна и Служба која је у сен-
ци дистрибутивног система, има улогу жиле куцавице 
без које се не може  замислити ни један дан у ПД "Ју-
гоисток". 

М. Видојковић
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ШТЕЛОВАЛИ ПОТРОШЊУ  
НА ДВЕ БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ

ЕкипЕ нишкЕ ЕлЕктродистрибуцијЕ пд „југоисток“ открилЕ на дЕлу Енормну крађу струјЕ 

Предузеће „Еуростар“ на своје две бензинске пумпе у 
Нишу крало електричну енергију путем магнета уназад 
седам година, па се процењује да је дистрибутивни 
систем на тај начин оштећен за око пет милиона 
киловат сати. Према важећој законској регулативи 
може се наплатити украдена електрична енергија 
само за последњих годину дана, иако су оператори 
дистрибутивног система дужни да ЕПС-у плате сву 
испоручену електричну енергију без обзира на то да 
ли је она фактурисана или не. Са акцијама откривања 
неовлашћене потрошње електричне енергије одлучно 
се наставља и даље, а у току је и постављање 
измештених мерних места у трафо реонима, које 
представљају црне тачке по висини губитака 
електричне енергије у Нишу.

Маца избегла  
"струјни удар"

у објЕктиву
и оВо Се монтерима деШаВа

Посао електромонтера на терену захтева у сваком моменту 
изузетну стручност и озбиљност, па чак и онда кад се ради о 
спашавању малих љупких створења из животињског света. 
После сијасет случајева где су електромонтери обезбеђивали 
гнезда рода са малим родићима или спашавали соколе, 
недавно се десила прилика да је и једно маче  упало у 
невољу, или боље рећи "попело" се у невољу. Елем, некако се 
маче нашло на стубу окружено жицама и сад у страху како да 
сиђе, непрекидно је пиштало. Комшије шта ће друго него 
позвали професионалце из нишке Електродистрибуције у 
помоћ. Екипа је по позиву изашла на терен да интервенише а 
главни јунак ове наше симпатичне причице овога пута је био 
Дејан Ристић, електромонтер-уклопничар из Диспечерског 
центра.

Наравно, Деки је обавио овај послић професионално и 
беспрекорно, на задовољство и мачета и комшилука, 
подвлачећи при том да то није било нимало једноставно. 
Ипак, мора се имати на уму да је маче било уплашено, па ко 
зна како је могло да реагује кад му се Деки приближио. Све 
се, дакле, лепо завршило, а маче је, надамо се, научило 
лекцију.

 О.П.М.
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Н а две бензинске пумпе у оквиру приват-
ног предузећа „Еуростар“ на најпромет-
нијим локацијама у Нишу екипе елек-

тромонтера нишке Електродистрибуције успеле су не-
давно да открију на делу како се крала електрична енер-
гија уз помоћ јаких магнета у огромним количинама. Ова 
акција „Југоистока“, која је изведена уз присуство интер-
вентне полиције и заменика Тужилаштва, је још један до-
каз да је смањивање губитака први на листи приоритета  
пословања овог привредног друштва и да је одлучно да се 
озбиљно ухвати у коштац са решавањем овог горућег 
проблема. Директор ПД „Југоисток-Ниш“ Дарко Булато-
вић каже да се процењује да се на мерним групама ових 
двеју бензинских пумпи предузећа „Еуростар“ крало нај-
мање 50 хиљада киловатсати месечно, док на годишњем 
нивоу то износи око 600 хиљада  киловатсати. С обзиром 
на то да постоји озбиљна сумња да се путем магнета ште-
ловала потрошња електричне енергије уназад седам го-
дина, директор Булатовић подвлачи да је на тај начин 
електроенергетски систем оштећен за око пет милиона 
киловатсати.

Неодговорно је да се, у тренуцима када електроенерге-
тски систем трпи велике последице мајских и септембар-
ских поплава и када радници на коповима и у рудници-
ма воде борбу да обезбеде довољно електричне енергије, 
крађом уништавају државни ресурси од којих зависи бу-
дуће снабдевање Србије струјом, истакао је Булатовић 
тим поводом. –ПД „Југоисток“ на годишњем нивоу има 
губитак од пет милијарди динара, који је директна после-
дица крађе електричне енергије, каже он, додајући да је 
то готово половина градског буџета Ниша којим се могу 
финансирати изградња нових вртића, улица, паркова и 
свега оног што је потребно за функционисање једног гра-
да.

Обе бензинске пумпе су искључене са електричне мре-
же и сада раде уз помоћ агрегата, а против одговорног 
лица „Југоисток“ је поднео кривичну пријаву. Потрошња 
која је очитавана, како објашњава директор нишке Елек-
тродистрибуције Братислав Петровић, на једној од ове 
две пумпе у једном тренутку је износила 43000 киловат 
сати, а приликом очитавања само прошлог месеца пот-
рошња је износила 1200 киловатсати, колико потроши је-
дно домаћинство током зимског периода, уколико се гре-
је на струју. –Било је много покушаја у протеклом пери-
оду да се омогући физички приступ мерном месту као 
што је то и регулисано Уредбом о испоруци електричне 
енергије, каже директор Петровић. –Међутим, увек су за-
послени на пумпама инсистирали да се наше екипе врате 
за сат времена док не дође оговорно лице предузећа које 
ће омогућити приступ мерној групи, подвлачи он и наво-
ди да је то довољно времена да се уклоне магнети који би 
били неспорни материјални доказ крађе струје. Прили-
ком редовних контрола, како напомиње директор Петро-
вић, никад нису пронађене неке неправилности јер су др-

жавна и дистрибутивна пломба биле нетакнуте. Прили-
ком овог последњег увиђаја на једној од  мерних група је 
било пронађено чак седам јаких магнета причвршћених 
пластичним тракама.

Директор нишке Електродистрибуције Братислав Пе-
тровић подвлачи да важећа законска регулатива у овој 
области омогућава да се наплати украдена електрична 
енергија само за протеклих годину дана на основу обра-
чуна просечне месечне потрошње. За сада се не може пр-
ецизно говорити о цифрама, али се процењује да ће се за 
потрошњу бензинске пумпе у улици Војводe Мишића по-
траживати више од 15 милиона динара за последњих го-
дину дана за украдену струју, а за рад бензинске пумпе на 
Булевару 12. Фебруар, износ ће бити већи од 9,5 милиона 
динара. На жалост, сва остала украдена и потрошена ст-
руја из ранијег периода остаће ненаплаћена, иако је „Ју-
гоисток“ као један од оператора дистрибутивног  система 
у ЕПС-у дужан да плати сву испоручену електричну енер-
гију без обзира на то да ли је та енергија фактурисана или 
не.

Директор „Југоистока“ Дарко Булатовић још једном је 
нагласио да ће се са оваквим акцијама наставити и убуду-
ће како би се проценат губитака свео на разуман ниво. У 
Нишу се у одређеним трафо реонима у којима је утврђе-
но да су присутни велики комерцијални губици, већ уве-
лико постављају измештени мерни ормарићи. То ће оне-
могућити велики број корисника дистрибутивног систе-
ма да наставе даље са крађом струје, јер ће се очитавати 
бројила у измештеним мерним местима, а не потрошња 
коју региструју бројила у њиховим домаћинствима.

 О. Манић

"Југоисток" губи годишње пет милијарди 
динара због крађе струје
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Обављајући своје редовне активности на обустави испоруке 
електричне енергије, екипа алексиначке 
Електродистрибуције нападнута је 15. октобра 2014. године 
око 9 и 30h у селу Суботинац код Алексинца. Екипу коју чине 
два електромонтера и један возач дизалице су напали отац 
и син - С.ђ. (1957. годиште) и М.ђ. (1987. годиште). 

С.ђ. за утрошену електричну енергију дугује "ЕПС 
Снабдевању" 17.500 динара, а дуг према ПД "Југоисток" је чак 
1.250.000 динара. По налогу "ЕПС Снабдевања", 
електрмонтери погона Алексинац су више пута покушавали 
да обуставе испоруку електричне енергије, што поменути 
отац и син нису дозвољавали, увек се физички 
обрачунавајући са њима и не дозвољавајући приступ 
мерном месту. Због тога је овог пута монтерској екипи 
асистирала полиција, али и поред присуства полиције, они 
су се успротивили искључењу и опет физички насрнули на 
раднике са намером да их спрече у обављању свог задатка. 
Када их је полиција раздвојила, М.ђ. је ушао у кућу, узео нож 
и напао раднике електродистрибуције. Полиција  је 
реаговала, зауставила напад и привела оба лица на 
саслушање у Станицу полиције у Алексинцу.

Проблематична породица, поред споменутог дуга свог 
домаћинства, дугује и за локал у власништву С.ђ. 122.000 
динара "ЕПС Снабдевању". Против С.ђ. поднето је само у 
току ове године пет прекршајних пријава, а од 2007. године 
он чак седам пута није дозвољавао искључење.

Поред тога, била су  и два самоприкључења на мрежу.

"Југоисток" се овим путем захваљује полицији на брзој 
реакцији и спречавању напада на раднике.Најоштрије 
осуђујемо сваки покушај напада на раднике  и против 
надлежних лица ће бити поднете кривичне пријаве. Не сме 
се дозволити да страдају људи који раде даноноћно како би 
обезбедили несметано снабдевање елекричном енергијом.

Након поновног напада проблематичне породице чије 
озбиљније последице је спречила полиција, њима је 
коначно искључена електрична енергија и у домаћинству и 
у локалу.

С. Манчић

јоШ један напад на монтере у околини алекСинца

НАПАДАЛИ МОНТЕРЕ У ФАНТОМКАМА

У атару општине Алексинац, у селу 
Нозрина, 17. октобра су поново 
електромонтери били мета хулигана и 
спречени у обављању својих радних 
задатака. Наиме, како је претходним 
увиђајем констатовано да је Илија 
Миленковић искључен са мреже више 
од 15 година и да електричну енергију 
преузима каблом од комшија, екипа је 
изашла на лице места. Како се 
поменути Илија Миленковић није 
јављао на позив, екипа 

електромонтера је пошла путем кабла 
и дошла до куће НН лица. Одмах су 
уследиле псовке и претње секиром, 
што је приморало монтере да напусте 
кућу и позову полицију. Када је екипа 
полиције дошла, у кући није затекла 
никог, па је само сачињена службена 
белешка о овом догађају. У то време 
појављује се и Илија, али је у 
међувремену кабл склоњен.

Након сагледавања ситуације, екипа 
монтера се поново враћа на терен са 
прецизно датим упутствима о 
искључењу довода енергије према 
кућама које су неовлашћено 
прикључене. Међутим, морали су да 
сачекају кабл потребне дужине да би 
се купац Драгомир Грујић и даље могао 
напајати електричном енергијом. Док 
су чекали да кабл стигне на јавном путу 
су наишла два камиона са људима у 
фантомкама и зауставила се испред 
монтера на само метар од њих. 
Хулигани су одмах кренули у напад уз 
претње и псовке, а монтери су успели 
да се докопају дизалице са корпом и 
били принуђени да напусте ово место.

Тек у понедељак 20. октобра уз  
присуство полиције, монтери су успели 

да уклоне ову дивљу и нелегалну 
мрежу. Иако су биле две патроле 
полиције, демонтажа дивље и 
нелегалне мреже обављена је уз 
сталне псовке и претње убиством 
окупљене масе Рома. Искључење је 
обављено, али стубови тада нису 
уклоњени, јер су их Роми са женама и 
децом бранили телима. Полиција ради 
на расветљавању целог догађаја, а 
нишка Електродистрибуција (Погон 
Алексинац) је поднела кривичну 
пријаву против НН лица, као и обрачун 
неовлашћене потрошње.

Привредно друштво „Југоисток-Ниш“ 
поручује да је срамно овакво 
понашање појединаца и што такви 
користе претње и застрашивање да би 
и даље могли да користе незаконито 
електричну енергију. Ми се од 
крадљиваца нећемо повући и 
наставићемо да радимо свој посао 
како би дистрибутивни систем остао 
стабилан за све купце који се 
одговорно понашају и редовно 
измирују своје обавезе.

О. Манић
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Нови објекат за стару локацију 
трансформације 35/10 kV „Лебане 1“

наСтаВак процеСа комплетне реконСтрукције Старих 
„тридеСетпетица“ на подручју ед леСкоВац

„ Нова“ или само „реконструиса-
на“, тек трафостаница 35/10 kV 
„Лебане 1“ је последњег дана 

октобра, на Дан „Електродистрибуц-
ије Лесковац“ званично представље-
на као нови вредан електроенергет-
ски објекат на овом подручју. Да ук-
ратко подсетимо, наведена дилема с 
почетка текста проистиче из следеће 
ситуације:

Стара трафостаница 35/10 kV „Ле-
бане 1“ која се налазила практично 
на истој локацији где и нова, реконст-
руисана, заједно са ТС 35/10 kV „Југ“ 
у Лесковцу, спадала је у најстарије ел-
ектроенергетске објекте тог типа на 
конзумном подручју „Електродист-
рибуције Лесковац“. Стављена је у 
функцију 1952. године, са једним тра-
нсформатором 35/10 kV, снаге 4 МVA. 
Од тада је представљала ослонац у 

дистрибуцији електричне енергије 
на територији Општине Лебане. Из 
ове трафостанице, напајао се ужи и 
шири центар ове општине, као и ин-
дустријска зона у Лебану и јужни део 
општине. Укупан број купаца свих 
категорија, који се снабдевају елек-
тричном енергијом преко ове тра-
фостанице износи 2.900 са тенден-
цијом даљег раста. 

Како су, од почетка рада ове трафо-
станице, број купаца и утрошак елек-
тричне енергије стално расли, у ок-
виру постојећег објекта рађене су из-
мене како би се удовољило новим по-
требама. Упркос томе, ова трафоста-
нице је остала технички и технолош-
ки превазиђена, са дотрајалом рас-
клопном опремом и електромехани-
чком релејном заштитом. Услед тога 
се на појединим правцима, јављао 

повећани број кварова, по чему је 
био карактеристичан 10 kV извод 
„Шумане“ укупне дужине 65 km, који 
се протеже све до адм. границе са 
Косовом и Метохијом. Грађевински 
део трафостанице није био у нимало 
бољем стању, постојала су озбиљна 
оштећења и пукотине на објекту. 

Због тога је пре неколико година 
донета коначна одлука да је нерацио-
нално даље улагати у поправку грађе-
винског дела објекта и замену поје-
диних делова електроопреме, већ да 
се мора изградити нова, модерна тра-
фостаница. Тако је и учињено. Уку-
пна вредност ове инвестиције је 35 
милиона динара, све радове на угра-
дњи електроопреме извеле су екипе 
ЕД Лесковац. Нови објекат ове тра-
фостанице са најмодернијом уграђе-
ном електроопремом, допринеће зна-
тно квалитетнијем и поузданијем сн-
абдевању електричном енергијом Ле-
бана и већег броја насељених места у 
широј околини. 

У последње три године, ово је трећи 
обновљени електроенергетски обје-
кат ове категорије – пре „Лебана 1“ 
завршени су и пуштени у рад компл-
етно реконструисане трафостанице 
35/10 kV „Губеревац“ и „Састав Река“ 
– истакао је директор ЕД Лесковац 
мр Мирослав Дочић на пригодној 
свечаности поводом пуштања ове 
трафостанице у рад. Тиме Огранак 
„Електродистрибуција Лесковац“ по-
казује приврженост својој обавези и 
основној функцији – уредном снаб-
девању електричном енергијом свих 
купаца, без обзира на њихову гео-
графску локацију и густину насеље-
ности – нагласио је Дочић.

Н. Станковић

Реконструисана "тридесетпетица" у Лебану омогућује бољу енергију за 
индустријску зону на овом подручју
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Уз присуство већег броја гостију: директора ЕД 
Југоисток, Дарка Булатовића са сарадницима, 
директора огранака ЕД Југоисток, представника 
локалних самоуправа са конзумног подручја ЕД 
Лесковац, војске, полиције, као и, наравно, 
представника домаћина, Електродистрибуција 
Лесковац је обележила своју славу, Светог Луку. 

Изражавајући захвалност свима који су 
присуствовали овој светковини, директор ЕД 
Лесковац, мр Мирослав Дочић је рекао да ЕД 
Лесковац својим резултатима рада и пословања 
у последњих неколико година показује да је на 
добром путу да успешно одговори захтевима 
који се пред њу постављају као делу целокупног 
система електродистрибуција у Србији. То 
потврђује, рекао је Дочић, да је у досадашњем 
току 2014. године, Електродистрибуција 
Лесковац остварила позитиван финансијски 
резултат у пословању, што је заједно са уредним 
снабдевањем купаца електричном енергијом, 
њен основни задатак и функција

Н.С.

ЕД Лесковац обележила славу Св. Луку

Планина мења стандарде

На подручју ЕД Лесковац – Погон Сурдулица – 
Пословница Црна Трава, у току је санација 10 kV 
далековода од ТС 10/0,4 kV „Павличине“ – ТС 10/0,4 
kV „Рајчетина“ до ТС 10/0,4 kV „Банковци“. Тренутно 
су у току радови на првој деоници овог далековода: 
ТС 10/0,4 kV „Павличине“ – ТС 10/0,4 kV „Рајчетина“ у 
дужини од 2.950 метара. Укупна дужина овог 
далековода је 4.561 m, постављају се проводници 
типа АлЧе 50/8 mm2, на бетонским стубовима.

У кратком службеном опису, у оквиру техничког 
извештаја надлежног Погона Сурдулица, каже се да 
је „терен врло неприступачан  и тежак за рад“. 
Захтевност овог и сличних пројеката јесте у томе 
што на траси далековода, на више места, стубовима 
треба премостити долине са веома стрмим 

странама, тако да растојање између два суседна 
стуба далеко превазилази уобичајене техничке 
нормативе за далеководе овог типа. Међутим, 
карактеристике терена на којем се далековод 
простире су такве какве јесу и захтевају да се сви, 
па и електроенергетски објекти који, прилагоде 
томе.

Ово није усамљени случај на подручју ЕД Лесковац 
које се отприлике једном својом трећином 
простире на брдско-планинском терену. Још један 
доказ да за сваки испоручени киловат постоји 
разлика у обиму послова и трошкова које треба 
обезбедити да се испоручио до крајњег купца.

Н.С.
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И у времену штедње, какво је без сумње ово дана-
шње, треба наћи простора да се покаже добра 
воља, галантност, узвратити онима од којих зави-

симо, а то су свакако купци. 

Електродистрибуција Лесковац је у септембру, на сим-
боличан начин, наградила један број својих највернијих 
купаца – оних који немају никаква дуговања, ни стара ни 
нова, и све своје рачуне измирују на време. Методом слу-
чајног избора, одабрано је педесет купаца који спадају у 
ову категорију а награда је била – по две улазнице за јед-
ну од представа на фестивалу позоришта „Јоаким Вујић“ 
који је ове године одржан у Лесковцу. У пропратном пис-
му, које је уручено уз улазнице, директор Огранка је изра-
зио захвалност награђенима за њихов дугогодишњи ко-
ректан однос у погледу плаћања рачуна за утрошену 
електричну енергију. 

Овогодишњи фестивал позоришних представа „Јоаким 
Вујић“ је уједно и јубиларни педесети, од свог оснивања, 
сада већ давне 1965. године. Сваке године се одржава у 
другом граду, а Лесковац је ове године по пети пут био 
домаћин овог престижног фестивала који окупља најбо-
ље представе позоришта јужно од Београда.

Иначе, овогодишњи фестивал је требало да се одржи у 
мају, али је одложен за јесен због катастрофалних попла-
ва које су у том месецу задесиле скоро читаву земљу. Нар-
одно позориште у Лесковцу, једна од најстаријих устано-
ва културе у граду, све госте фестивала је дочекала у но-

вом руху, будући да су завршени радови на реконструк-
цији зграде. Интересовање купаца који спадају међу ре-
довне платише, након првих информација о овој акцији 
било је изузетно, и сигурно да целокупан капацитет лес-
ковачког позоришта не би био довољан да прими све који 
су хтели да овим путем дођу до карата. Уз извињење због 
веома ограничених могућности које имамо за акције ова-
квог типа, свима је изражена захвалност због редовног 
измиривања рачуна за електричну енергију.

Н. Станковић

Други пут у овој години

„Водимо вас у позориште“  
за најредовније платише

удружење доброВољних даВалаца крВи Синдиката ед леСкоВац

Крајем септембра, у сарадњи са Службом за 
трансфузију крви, Удружење добровољних давалаца 
крви Синдиката ЕД Лесковац, организовало је 
акцију добровољног давања крви. Ова сарадња која 
већ годинама траје, и овога пута је била успешна: 
драгоцену течност дало је тридесетпеторо 
запослених. Особље Службе за трансфузију крви 
Лесковачке опште болнице се, као и увек, бринуло 
да се обаве сви превентивни прегледи 
потенцијалних давалаца крви.

Белешке о овој активности могу сличити једна 
другој – ова оној која је одржана с пролећа ове 
године, као и онима из претходних година. 
Креативност овде, ипак, треба оставити по страни и 
сваки пут одати признање племенитим даваоцима, 
као и здравственим радницима, на овој хуманој 
активности. То чинимо сада и чинићемо и убудуће. 

Н.С. 
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Повратак лирици  
Горице Станковић

а Сада, неШто СаСВим другачије…
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У данашње време, док се све мање чита, а све више гледа, док се све мање пише а све више преписује, 
неко тихо и предано пише – поезију. И то добру. Горица Станковић, на раду у ЕД Лесковац, има иза 
себе већ две збирке песама, којима је привукла пажњу љубитеља поезије и критике. Недавно је 

забележила успешно књижевно вече у Лесковачком културном центру, на којем је представила своје 
стихове. Песме су јој објављиване у више часописа широм Србије, а добитница је и више признања на 
песничким манифестацијама. 

„Горица Станковић спада у ред пјесникиња које се држе риме као начина казивања. Неколико сонета, 
који се налазе у књизи су избрушени до перфекције, а познато је да је то најтежа поетска форма, али 
ауторка је и ту показала своју умјешност“ написала је у предговору друге збирке песама „Месечева 
тајна“,  Биљана Китић Чакар. Истим поводом, у рецензији Љубише Динчића, новинара и писца из 
Лесковца стоји: „Стихови очарани бојама, певани искреним тоновима, дар су поноса у вртлогу сурове 
истине, који се може одбранити само снагом оних који не одустају од живота“.

Горица је до сада издала две збирке песама: „Сама“, објављена 2012.  и „Месечева тајна“, 2014. године, 
обе у издању „Филекс“ Лесковац. 

Уместо даљих покушаја да аутор ових редова, више склон прозном 
казивању, покушава да дочара о чему се овде ради, прочитајмо, 
послушајмо и доживимо како то Горица ради:

Улица без броја
Живим у улици без броја 
У колиби сатканој од прућа 
Обојеној у хиљаду боја 
Само ветар зна где је кућа

Слушам музике хиљаду нота 
У светли дан волим да летим 
Срцем се борим против разума 
Ка небу кренем на колибу слетим

Понекад ветру позајмим крила 
Не волим бол ником да цвета 
У колиби гнездо сам свила 
Где страх и храброст зна да шета

Очи би хтеле да виде таласе 
Далеких мора зелене кактусе 
Карта за пут улица је без броја 
Колиба бојена у хиљаду боја

Н.С.
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Сиромаштво доминантни проблем грађана 
у области коришћења електричне енергије

пријем Странака у ед леСкоВац

Е лектродистрибуција Лесковац је, у исто време када 
и остали огранци ПД „Југоисток“ крајем августа, 
организовала пријем грађана. Информација о орга-

низацији пријема одаслата је преко медија неколико дана 
раније али то није изазвало неку прекомерну заинтерес-
ованост. Од девет до петнаест часова, укупно петнаесто-
ро грађана је затражило и добило пријем у вези са неким 
питањем из области коришћења електричне енергије. Ра-
злог томе вероватно лежи у чињеници да ЕД Лесковац, 
преко својих служби које покривају све области рада Ог-
ранка, иначе редовно остварује контакт са странкама и 
обавља пријем свих који имају неки проблем или захтев. 

Представници ЕД Лесковац који су овога пута обавља-
ли пријем: директор Пословног система, Слободан Ста-
нковић, директор Погона Лесковац Мирољуб Јовановић 
и директор Техничког сектора Александар Анђелковић, 
уз асистенцију Срђана Николића, водећег стручног сара-
дника за обрачун и наплату, имали су у овом ограниче-
ном броју посета, веома разноврсне проблеме и захтеве. 

Највећи број се, ипак односио, на финансијске пробле-
ме купаца да измирују рачуне за електричну енергију. Ве-
ћина ових захтева тицала се износа дуговања за које мо-
жемо да кажемо да још увек није „критично“. Њима су 
предочена правила у погледу рокова плаћања, и у оквиру 
дозвољених пословних оквира, дата могућност да упла-
том неопходног износа у кратком року, избегну обуставу 
испорукe електричне енергије. Неколико грађана, међу-
тим, због своје крајње тешке материјалне и укупне соци-

јалне ситуације, представљали су онај најтежи део овог 
пријема. Уз све покушаје представника ЕД Лесковац да се 
пронађе неко изводљиво решење, њега није било, јер је с 
једне стране беспарица купца а с друге јасна правила о 
раду оператора дистрибутивног система и захтеви ПД 
ЕПС снабдевање. 

Но, и поред тога, постоје разне ситуације које проузро-
кују неку врсту неспоразума а који су овога пута, већим 
делом, отклоњени. Тако, један купац не води рачуна о 
својој некретнини, зато што у њој не живи стално, тек 
повремено је посећује, а онда се непријатно изненади ка-
да најзад испољи интерес и види обавезе за електричну 
енергију. Слично томе, други купац, и опет је у питању 
објекат који се не користи континуирано, негодује због 
тога што није, како он мисли да треба, обавештен о томе 
да ће објекат бити искључен због дуговања. Савесни пен-
зионер који има стан у малој групацији стамбених зграда 
са по неколико станова, указује на самоорганизoвање не-
колико комшија који струју из заједничке потрошње ко-
ристе за својеврсну импровизовану кафаницу испод ст-
реје једне од зграда.  И на крају, да не испадне како се ова 
област састоји од самих проблема, пензионисани елект-
роинжењер са пријатељем, долази да се распита о неким 
детаљима прописа везаних за мале електране и кори-
шћење обновљивих извора енергије. 

Н. Станковић

Отворена врата за проблеме купаца- стална пракса у Електродистрибуцији Лесковац
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Модернизација  
"тридесетпетице"

реконСтрукција релејне заШтите  у тС 35/10 kV  "мала  плана"  
на подручју прокупачке електродиСтрибуције

О вих дана почела је реконст-
рукција релејне заштите и 
припрема за увођење  у сист-

ем за даљинско командовање (СДУ) 
трафостанице напонског нивоа 35/10 
киловолти  и снаге 2,5+4 MVA "Мала 
Плана" у циљу модернизације упра-
вљања у трансформаторским стани-
цама већег напонског нивоа на под-
ручју огранка "Прокупље" у оквиру 
ПД "Југоисток-Ниш". Трафостаница 
се налази у Малој Плани поред маги-
стралног пута на петнаестак киломе-
тара од Прокупља, каже Часлав Ђо-
рђевић, руководилац Сектора за уп-
рављање у прокупачкој Електродис-
трибуцији. -Поседује четири далеко-
водна поља 35 kV од којих су два већ 
опремљена, наводи Ђорђевић. Он 
објашњава да је сада омогућено да се 
трафостаница "Мала Плана" напаја и 
преко Блаца и тиме остварује везу 
између трафостаница напонског ни-

воа 110/35 киловолти у Прокупљу и 
Куршумлији .

Трафостаница је у експлотацији од 
1980. године са уграђеним старим ел-
ектромеханичким заштитама и несе-
лективном заштитом од земљоспоје-
ва .

Преко пет 10 kV извода трафостан-
ица напаја Малу Плану и околна сео-
ска подручја од којих су два изузетно 
дуга и досежу до врха планине Јастре-
бац и Радан, напомиње Ђорђевић. 
Иако су наведени водови секционис-
ани, услед земљоспојева и неселект-
ивне земљоспојне заштите без трага-
ча често долази до испада трансфор-
матора што има за последицу прекид 
у напајању потрошача до двадесетак 
минута, истиче Ђорђевић. Зато су 
ове године, према његовим речима, 
путем јавне набавке набављени ми-
кропроцесорски релеји најновије ге-

нерације прозвођача ABB, урађен је  
пројекат и сопственим снагама ЕД 
Прокупље извршиће се замена на 
свим пољима 35 и 10 kV.

У сарадњи са Дирекцијом за упра-
вљање ПД "Југоисток" из Ниша на-
кон замене релејне заштите изврши-
ће се и укључење трафостанице у да-
љински систем управљања. Заврше-
тком наведених радова омогућиће се 
селективан рад заштита а увођењем 
у СДУ повећаће се прегледност и бр-
зина манипулација, подвукао је Ђо-
рђевић овим поводом  и додао да ће 
се тиме омогућити да корисници ди-
стрибутивног система буду уредније 
снабдевени електричном енергијом . 

Планира се да радови буду  завр-
шени до краја ове године . Поред на-
ведених радова извршиће се и опре-
мање високонапонском опремом ос-
тала два далеководна поља 35 kV ка-
ко би се реализовало још сигурније 
напајање и релизација пројекта дво-
струки клабловски вод улаз излаз 
Мала Плана. Ђорђевић наводи да је 
тендер за обављање ових послова у 
току.

Урадило би се пресецање  35 kV  ва-
здушног вода Прокупље 110 – ТС Бе-
лољин и кабловима  ушло у трафоста-
ницу 35/10 kV Мала Плана, каже Ђо-
рђевић. Оно што је важно, како Ђо-
рђевић закључује, завршетком ових 
радова трафостаница 35/10 kV "Мала 
Плана" имаће могућност напајања 
преко четири далековода, затим мак-
сималну сигурност и поузданост на-
пајања потрошача са једне или друге 
трафостанице 110/35 kV у Прокупљу 
или Куршумлији. 

О. Манић

Часлав Ђорђевић : Модернизација "тридесетпетица" 
за поузданије напајање електричном енергијом на 
подручју ЕД Прокупље
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Бољим енергетским приликама 
враћају живот селима

у Селу ВрШеВац опШтине курШумлија пуШтена у рад ноВа трафо Станица

М ештани села Вршевац у општини Куршумлија 
на подручју прокупачке Електродистрибуције 
ПД "Југоисток-Ниш" добили су недавно боље 

енергетске прилике. Изграђена је нова трафо станица на-
понског нивоа 10/0,4 kV са припадајућим далеководом 
заједничким средствима прокупачке Електродистрибу-
ције и општине Куршумлија. Дејан Милановић из Пого-
на "Куршумлија" каже да укупна инвестиција изградње 
овог електроенергетског објекта износи око два милиона 
динара. 

Изградња нове трафо станице у селу Вршевац је само 
једно у низу решења у побољшању енергетских прилика у 
селима Топличког краја, подвлачи Милановић и наводи 
да и ова инвестиција представља допринос прокупачке 
Електродистрибуције да се побољшањем напајања елект-
ричном енергијом врати живот у села општине Куршу-
млија и створе услови за привредно оживљавање рурал-
не средине. -После дугог времена мештани села Вршевац 

имају стабилне напонске прилике, што ће свакако омогу-
ћити повратак и задржавање становника на овом подру-
чју, ако имају услова да покрену неку привредну делат-
ност од које могу да обезбеде себи егзистенцију, напо-
миње Милановић.

Проблем села Топличког краја, према Милановићевим 
речима, јесте велика миграција становништва, па су села 
готово празна. Међутим, поготову у пограничним дело-
вима општине Куршумлија нужно је обезбедити поузда-
но напајање електричном енергијом јер се ту налазе пог-
раничне базе војске и жандармерије, као и базне станице 
и репетитори. Мреже су дуге и, како Милановић наводи, 
тешке за одржавање. Ипак, улажу се велики напори да се 
обезбеди стабилно напајање, а један од потеза је и реали-
зација ове инвестиције.

О. Манић

ЕД Прокупље даје свој допринос за повратак становништва у готово одумрлим селима
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НАСТУП ДРжАВНОГ АКАДЕМСКОГ ХОРА 
ИЗ САНКТ ПЕТЕРСБУРГА

У  Саборној цркви у Нишу 22. октобра ове године 
одржан је двочасовни концерт руског академског 
хора "Глинка", на коме су изведене српске и руске 
духовне песме, дела Мокрањца, Светислава Божића и 
Зорана Мулића. Под диригентском палицом 
Владислава Чернушенка, концерт у Саборној цркви је 
отворен композицијом "њест Свјат", а у наставку је 
публика могла да чује извођење духовних и световних 
композиција српских и руских композитора. 

Пред незапамћено великом нишком публиком,  хор 
Глинка ређао је низом дела вокалне музичке баштине 
и својим грандиозним наступом изазвао одушевљење 
свих присутних у  храму чији су сводови били премали 
да приме све љубитеље хорске музике.

Са пажњом и надахнућем је праћен програм, не 
случајно у цркви која је заштитнички пружала своје 
сводове, са предивно осветљеним анђелима изнад 
присутних  који су уносили мир и уз предивне 
вибрације музике ширили емоције  љубави. Изгледа 
да Срби и Руси исто осећају музику.  

Ово је трећа посета "Глинке" Нишу, а посвећена је 
обележавању 100. годишњице од почетка Великог 
рата. Публика је бурним аплаузом поздрављала 
извођење нумера руске и српске духовне музике.

Државни академски хор "Глинка" основан је давне 
1479. године и најчувенији је и најстарији хорски 
ансамбл у Русији. Током векова хор "Глинка" је 
представљао руску вокалну уметност пратећи руске 
цареве на њиховим путовањима по Европи. Од 
доласка Владислава Чернушенка за уметничког 
директора хора 1974. године започела је ера великих 
успеха хора "Глинка" у модерном добу.

Организатор концерта је КУД "Бранко" а организован 
је и уз подршку, како Нишке епархије тако и Градске 
општине Медијана.

Епископ нишки господин Јован, одликовао је 
диригента Владислава Чернушенка и његов хор 
златником светог цара Константина, за немерљив 
допринос промоцији српске културе и у знак трајног 
пријатељства како два братска народа тако и два 
братска хора, Хора Глинка и Црквено певачкe дружинe 
Бранко из Ниша.

Епископ је у свом слову обраћајући се свим присутним 
истакао значај  песме и поручио да она представља 
најдубљу, божанску уметност и лепоту а Владислав 
Чернушенко се захвалио на искреном  гостољубљу 
истакавши близину два братска народа. 

М. Шиндић

Хор глинка  
окупио огроман  
број нишлија
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Јубиларни 
НИМУС 
са делима 
Бетовена

40. ниШке музичке СВечаноСти

О вогодишње четрдесете Нишке музичке свечаности 
традиционално су отворене Бетовеновом 
"коралном фантазијом" и "Петом симфонијом" у 

извођењу Нишког симфонијског оркестра и пијанисте 
Бориса краљевића, 30. октобра  у сали овог оркестра.  
Овогодишњи НИМуС трајао је од 30. октобра до 14. 
новембра, и за то време је нишка публика уживала у девет 
концерата, и чула је дела најпознатијих и најпрестижнијих 
светских уметника, почев од Јурија ревича, пијанисте 
краљевића, квартета кларинета "Иљушин", виолинисте 
Јована колунџије, флаутисте Емануела Паија са којим су и 
затворене музичке свечаности. како су изјавили 
организатори, ове године је поводом четири деценије 
постојања фестивала, публика имала прилику да чује 
специјално пробрану "музику јубилеја." 

Музичке свечаности су отпочеле Бетовеновом Петом 
симфонијом која евоцира борбу и победу човечанства као 
светске целине. Зато је Пета Бетовенова симфонија 
постала „Симфонија судбине“. Музички писац Паул Бекер је 
срећно окарактерисао четири њена става као: борба, 
нада, очајање, победа. Тек касније, у Деветој Симфонији, 
Бетовен ће поново обрадити музичке идеје ове 
Симфоније. На Нишким музичким свечаностима наступио 
је млади руски виолиниста Јуриј ревич, који оставља 
публику без даха, а светска критика га назива Паганинијем 
21. века. Двадесетрогодишњи руски виртуоз на виолини, 
почео је да свира у петој години, а у седмој години уписује 
централну Музичку академију на московском 
конзерваторијуму. ревич је један од најмлађих европских 
професора музике на Бечкој музичкој академији. 

Емануел Паи, швајцарско-француски флаутиста сматра се 
jедним од најузбудљивијих музичара данашњице. За 
заслуге у музици  награђен је Орденом витеза првог реда 
за уметност и још много познатих светских награда и 
признања.Са њим су завршене музичке свечаности.

Са овако познатим светским музичарима и диригентима из 
Италије, Швајцарске, русије, Бугарске, који су заједно са 
нама обележили 40. НИМуС,  Ниш је показао колико је 
добар домаћин и колико класична музика има своју бројну 
публику.

Сугестивна моћ музике

 Стари грци су веровали да у музици постоји 
сугестивна моћ којој човек мора подлећи. "Што је 
музика боља и држава ће бити боља", рекао је Платон. 

Музика може снажно да утиче на наша осећања и 
расположења, а на тај начин и да посредно покреће наше 
одлуке. Слушање музике која је превише гласна, која 
обилује брзим ритмовима и ритмичким обрасцима који се 
непрекидно понављају, има хипнотички ефекат и 
онеспособљава нас да доносимо рационалне одлуке. 
Таква музика неповољно делује на рад срца и ремети рад 
жлезда са унутрашњим лучењем. Од основних елемената 
музике (мелодија, ритам, хармонија) ритам највише делује 
на слушаоца. 

Музика и осећања

Музика се често назива језиком људских емоција. кроз њу 
се лако изражавају осећања композитора и извођача, али 
она може и да изазове или продуби осећања и 
расположења слушалаца. Музика је најразговетнији, 
најартикулисанији језик несвесног. Музички садржај је 
најјачи чулни стимуланс за који се зна, она делује на наше 
емоционалне способности јаче и брже него производ 
било које друге активности. Због тога готово све  ТВ и 
радио рекламе имају музичку пратњу. циљ већине 
реклама је да куповина постане емоционална, а не 
логична акција. Често речи и немају много смисла, али уз 
одговарајућу музику и слике у позадини, реклама ће 
деловати на емоције слушалаца. колико музика може да 
буде делотворна говори и то да у свету а и код нас музика 
се све више користи у медицини, односно лечењу 
појединих болести.

Интересантна је појава код беба, истраживања су показала 
да им више прија  слушање музике од говора. И много тога 
што доноси музика. 

Већ  су то сасвим довољни разлози да нас покрену да 
размишљамо о томе какву музику слушамо, каквим смо 
звуцима свакодневно окружени и да потражимо не само 
музику која ће пријати нашем личном укусу, већ и  музику 
која ће подстаћи наше умне, емотивне и креативне снаге.              

М. Шиндић



меморијал

горан недељковић

ШАхОВСкИ ТурНИр ПОСТАЈЕ ТрАДИцИЈА

Синдикат ПД "Југоисток" организовао је ове године по четврти пут шаховски турнир  у знак сећања на Горана 
Недељковића, радника ЕД Ниш, који је преминуо управо играјући шах. Био је активни шахиста и заљубљеник у 
шах, али и добар радник којег колеге памте по многим племенитим делима.

Турнир је отворила ћерка покојног Горана, Бојана Недељковић, коју је отац од малих ногу учио да игра шах. 
Запослена је у Служби за унапређење односа с  купцима у Дирекцији за трговину ПД "Југоисток" Ниш.

На овогодишњем меморијалном турниру учествовало је 64-оро шахиста.

Прву награду освојио је Вук ђорђевић из Ниша, који је освојио 9,5 поена. Другу Станоје Јовић из Лесковца са 
освојених 8,5, а трећу Мирослав Тошић из Сврљига са 8 поена. Они су добили и медаље и новчане награде. 
Осталих седморо на списку добило је само  новчане награде.

Међу добитницима специјалних награда је и Душан шарковић, представниик  ПД "Југоисток" из Гаџиног хана, који 
је освојио 5,5 поена.

Наредни турнир играће се, по традицији, у новембру 2015. године.

 М. Видојковић




