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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Александар Обрадовић, директор „Електропривреде 
Србије“ потписао је 2. фебруара Одлуку о основама уну-
трашњег организовања „Електропривреде Србије“ и Пра-
вилник о организацији и систематизацији послова у ЈП 
ЕПС. Следи примена нове организационе шеме у ЈП ЕПС, 
којом се укидају све дирекције и смањује број сектора са 65 
на 35. На тај начин у ЈП ЕПС су укинуте 43 директорске 
функције.

Новом организационом шемом ЈП ЕПС је више интегри-
сан са привредним друштвима, где ће, такође, у наредном 
периоду бити примењена ова систематизација послова. 
Циљ је да ЈП ЕПС буде ближе производњи и дистрибуцији 
електричне енергије.

Усвајање одлуке и правилника први су кораци у реорга-
низацији компаније по Програму реорганизације, који је 
крајем новембра прошле године усвојила Влада Србије. Пр-
ва фаза програма реорганизације предвиђа да до 1. јула сва 
привредна друштва за производњу угља и електричне 
енергије буду интегрисанау ЈП ЕПС, оснивање једног при-
вредног друштва за дистрибуцију електричне енергијеу 
којем ће бити сва досадашња ПД за дистрибуцију, као и 
наставак рада ПД „ЕПС Снабдевање“. На тај начин умес-
то досадашњег организовања кроз 14 прaвних субјеката 
систем ће функционисати са три правна субјекта. Про-
грамом реорганизације ЕПС предвиђено је да до 1. јула 
2016. године ЕПС постане акционарско друштво.

Пред „Електропривредом Србије“ је веома захтеван 
процес реорганизације, што је и предвиђено Програмом 
реогранизације ЕПС-а који је Влада Србије усвојила крајем 
новембра прошле године. Зато је и веома значајан проје-
кат „Побољшање ефикасности и продуктивности ЈП 
ЕПС“, чији су нам основни циљеви представљени среди-
ном марта - рекао је Александар Антић, министар ру-
дарства и енергетике, на уводном састанку за пројекат 
„Побољшање ефикасности и продуктивности ЈП ЕПС“. 

Министар Антић је подсетио на две фазе реограниза-
ције ЕПС-а. У првој фази до 1. јула ове године у оквиру ЈП 
ЕПС биће интегрисана сва ПД која се баве производњом 
електричне енергије и експлоатацијом угља, а све дист-
рибуције којих је данас пет, биће интегрисане у један 
правни субјект, док „ЕПС Снабдевање“ остаје да функци-
онише у садашњој форми. Друга фаза подразумева да до 1. 
јула 2016. године ЈП ЕПС постане акционарско 
друштво. 

Нова систематизација – мањи број директора

Подршка Министарства енергетике и међународних 
институција у реорганизацији ЕПС-а 

УСВОЈЕНА ОДлУкА О ОСНОВАМА УНУТрАШњЕг ОргАНИзОВАњА ЈП ЕПС

УВОДНИ САСТАНАк зА ПрОЈЕкАТ „ПОБОљШАњЕ ЕфИкАСНОСТИ И ПрОДУкТИВНОСТИ ЈП ЕПС“
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Поред Александра Обрадовића, директора 
ЕПС-а, чланова Одбора извршних директора 
ЕПС-а, састанку су присуствовали и Мирјана 

Филиповић, државни секретар Министарства енергети-
ке и рударства, представници Владе Србије, Дехенг Ким, 
стални представник ММФ у Србији, Тони Верхеијен, шеф 
канцеларије Светске банке у Србији, представници Евро-
пске банке за обнову и развој, као и Милан Ђорђевић, пред-
седник Синдиката радника „Електропривреде Србије“. 

На уводном састанку представљени су циљеви и фазе 
пројекта „Побољшање ефикасности и продуктивности 
ЈП ЕПС“. Представници међународних финансијских ин-
ституција дали су подршку за реорганизацију ЕПС-а јер 
успешно пословање могуће је постићи само уз промене ор-
ганизације, уштеде и мере које ће довести до веће продук-
тивности и ефикасности. 

ММФ веома цени напоре Владе Србије и ЕПС на путу ка 
реорганизацији „Електропривреде Србије“ и подржаћемо 
све мере овог пројекта које воде ка комерцијалном одржи-

вом пословању ЕПС-а - рекао је Дехенг Ким, стални пред-
ставник ММФ у Србији. 

Шеф канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхе-
ијен истакао је да ће и ова међународна финансијска ин-
ституција подржати пројекат реструктурирања ЕПС-
а ко-ји доводи до уштеда и веће ефикасности у пословању. 
Он је нагласио да је најважније да се све договорене фазе и 
спроведу. 

Најважније је да сви учесници у процесу препознају шта 
је то што треба да се учини за добробит ЕПС-а, а самим 
тиме и запослених у ЕПС-у, државе и свих грађана Србије. 
На путу у реорганизацији ЕПС-а треба да нас вежу зада-
ци који ће повећати ефикасност и продуктивност и до-
вести до тога да ЕПС буде профитабилна и успешна ком-
панија, рекао је Александар Обрадовић, директор ЕПС-а. 

(преузето из е-инфа) 

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Представљени циљеви и фазе пројекта „Побољшање ефикасности и продуктивности ЈП ЕПС“
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Финиш 2014. у плусу за 
лакши старт 2015.

ПРивРеднО дРуштвО "ЈугОистОк-ниш" ОкОнчалО ПРОшлу гОдину 
са ПОзитивним Билансима на свим ПОљима

У години за нама смањени губици за 2,5 одсто, што је "Југоистоку" донело приход од пет 
милиона евра. Сви огранци привредног друштва су изнад плана по проценту наплате 
електричне енергије у прошлој години. "Југоисток" је на годишњем нивоу са остварених 99,38 
одсто наплате на другом месту у ЕПС-у, одмах иза "Електровојводине" која  је  традиционално 
најбоља у наплати.

П ривредно друштво „Југоисток-Ниш“ завршило је  
2014. годину са великим добитком и тиме ће ова 
година остати убележена у његовој историји као 

прва година пословања са добитком. Овако је описао по-
словање у години за нама директор овог друштва Дарко 
Булатовић на традиционалној годишњој конференцији 
за новинаре. За првих девет месеци „Југоисток“ је оства-
рио добит од 2,3 милијарде, док је прошлу годину, како је 
речено, завршио са губитком од 160 милиона динара, а 
2012. годину са губитком од 1,2 милијарде динара. Дирек-
тор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић је, такође, подвукао 
да је ово привредно друштво у току 2014. године смањи-
ло губитке на мрежи и повећало проценат наплате ис-
постављених рачуна за утрошену електричну енергију.

Повећали смо проценат наплате са прошлогодишњих 
82 одсто на 98 одсто, рекао је Булатовић и додао овом 
приликом да се очекује да проценат наплате до краја го-
дине  достигне 100 одсто. Последње анализе показују да је 
година за нама окончана са 99,38 одсто наплате, што је 
омогућило "Југоистоку" да се нађе на другом месту у 
Електропривреди Србије, одмах иза "Електровојводине".  
-Укупне губитке електричне енергије смо са 19,4 одсто 
смањили на 16,55 одсто, казао је Булатовић. Он је при том 
истакао да је смањење губитака струје у електроенергет-
ској мрежи за 2,5 процената донело приход „Југоистоку“ 
од пет милиона евра. Булатовић је рекао да се у завис-
ности од стања електроенергетске мреже, техни-
чки губици електричне енергије крећу од три до 

Директор ПД Југоисток Дарко Булатовић: Повећаћемо број електромонтера да би се задаци ефикасније решавали
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11 одсто, док остатак представља крађа 
електричне енергије. 

 Електропривреда Србије је, према Булато-
вићевим речима, добро оценила ангажовање 
„Југоистока“ на санирању последица незапа-
мћеног невремена које је захватило девет од 11 
општина на истоку земље. -Првог дана невреме-
на 23000 купаца је остало без струје, а након 12 
дана успели смо да сви потрошачи добију струју, 
мада се још шест села и даље снабдевало уз по-
моћ агрегата, подвукао је директор Булатовић.

Он је рекао да ће „Југоисток“ у наредном пе-
риоду повећавати број електромонтера  како би 
се свим задацима ефикасније одговорило.

Елементарне непогоде су биле таквих разме-
ра, како је директор Булатовић навео, да је уру-
шено 75 стубова за далеководе 35 киловолтног 
напонског нивоа, на десеткиловолтном напону 
ледена киша и олујни ветар уништили су чак 
600 стубова и на ниском напону ван функције је 
остало око 800 стубова. Стотине километара 
електроенергетске мреже је пало за само неко-
лико дана и више је страдало него за све ово вр-
еме откако је на истоку Србије спроведена елек-
трификација тамошњих насеља. 

Ниједан радник "Југоистока", а ни мештани из 
тих крајева не памте такву непогоду. -Изградили 
смо нову нисконапонску мрежу у селима у који-
ма смо обезбедили напајање електричном енер-
гијом путем агрегата, истакао је директор Була-
товић и навео да се раде припреме и за поста-
вљање нових далековода на десеткиловолтном 
напонском нивоу. Колико је било потребно уло-
жити натчовечанске напоре да се санирају по-
следице овог невремена, како је директор Була-
товић објаснио, довољно сведочи чињеница да 
у Погону Књажевац ради 13 монтера на чијем 
подручју су у једном тренутку без напајања 
електричном енергијом остала чак 32 села. 

То значи да је ван функције било буквално 
хиљаду километара мреже и то на неприступач-
ном терену изнад 500 метара надморске висине. 
Ангажовано је на санирању последица, како је 
директор Булатовић обавестио медије, око 480 
монтера, од којих су само 75 монтера ван при-
вредног друштва "Југоистока". -Оно што се не-
кад радило заједно са локалном самоуправом и 
на дуже време, сад је морало да се уради за све-
га неколико дана, закључио је директор Була-
товић и подвукао да су монтери били на висини 
задатка не питајући које је доба дана и ноћи.

О. Манић

Људи 
су кључ 
успеха

интеРвЈу са даРкОм БулатОвићем,  
диРектОРОм Пд „ЈугОистОк“ ниш

Привредно друштво „Југоисток“ први пут нову 
годину почиње на „чврстим темељима“. Пословни 
успех од тридесет милиона евра, више у односу 
на прошлу годину, створили су исти људи, бољом 
организацијом и одговорнијим односом према 
послу–каже директор Дарко Булатовић. Ову 
годину смо прогласили „годином борбе против 
губитака“ и очекујемо да буде још боља. Спремни 
смо за све промене које наговештава ЕПС - 
наглашава Булатовић.

Многи су сумњали у успех па и у Вас конкретно, када • 
сте пре десетaк месеци постали директор привредног 
друштва „Југоисток“

Протекла година је, са задовољством могу да кажем, разби-
ла сваку  сумњу. Наше пословање у 2014. оцењено је као најус-
пешније у историји „Југоистока“. Створили смо 30 милиона 
евра више у односу на 2013. а 40 више у односу на 2012. годину, 
50 милиона евра више у односу на 2011...Чињенице најбоље 
илуструју оно што говорим. Што се мене лично тиче –васпи-
таван сам и образован да организујем посао и сматрам да је 
добра организација најважнији предуслов за успешно посло-
вање. Ништа вам не може помоћи уколико не умете да 
организујете људе,  мотивишете их и покренете да 
дају максимум.
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Прошла година је, ипак, била година • 
отежаног пословања. Формирано је ново ПД 
ЕПС „Снабдевање“ које је добрим делом са 

собом однело и један део прихода који се раније 
сливао у касу „Југоистока“?

То је тачно, али онда се човек окреће ономе што доноси 
и увећава приход. Да кренемо напред и остваримо резул-
тате помогла нам је промена начина рада. Почев од првог 
захтева који сам поставио директорима плата не може да 
се прими, уколико резултат није остварен, односно уко-
лико позитивно не послујемо. Ја сам, додуше, настојао да 
променим и начин размишљања, али то теже иде. За сада 
је промењен начин рада и испоставило се да је и то корис-
но. Мало ми смета то што је јавност индиферентна по пи-
тању резултата. Очeкивао сам да ће то неко приметити. 
Пословни успех од 30 милиона евра није мала сума. Добар 
део тог новца остаје граду кроз плате запослених, порезе, 
доприносе... Али ништа. Да смо остварили губитак од 30 
милиона, знала би цела Србија. Овај резултат, 30 мили-
она евра, направили су људи. Монтери, који су у најте-
жим условима висили на стубовима, инжењери, свако од 
запослених у „Југоистоку“ који је добро радио свој посао. 
То није заслуга Дарка Булатовића, то је заслуга људи који 
су успели да промене свој однос према послу.

У којој мери су се елементарне непогоде • 
одразиле на пословне резуллтате?

Могу вам рећи да су знатно умањиле проценат нашег 
пословног успеха. Пођимо од основних активности. Око 
480 наших радника било је ангажовано на терену више 
од 15 дана. Само храна и преноћиште нас коштају три 
милиона динара, да не говорим о штети нанетој електро-
енергетском систему. Све то много кошта, и све смо то ми 
покрили из наших средстава. У јавности се о томе мало 
говорило. Једино је било важно да струје нема, или да је 
стигла. А ако је нема, онда је смак света. И у много раз-
вијенијим земљама у таквим ситуацијама људи се тешко 
сналазе. Наш електроенергетски систем је доживео теш-
ке тренутке у прошлости, а реаговао је брзо, снашли смо 
се одлично и успоставили снабдевање електричном енер-
гијом у најкраћем року. Нисмо направили ни један про-
пуст, ни један радник није повређен, нико се није разбо-
лео. Јасно вам је, онда, моје разочарење. Када нешто сит-
но не ваља, одјекне на сва звона а када је нешто добро, сви 
ћуте. Размислим, схватим где живим и онда ми је лакше. 
И идемо даље.

Велике штете „Југоистоку“, протеклих година, • 
узроковане су крађом струје?

Не можете ни да замислите коликe су размере штете. За 
само годину дана „Југоисток“ је због оних који краду 
струју имао штету од пет милијарди динара. Градски 
буџет, од којег зависи 350 хиљада грађана, за једну годи-
ну износи седам милијарди. А „Југоисток“ за то време из-
губи пет милијарди због оних који  свакодневно говоре о 
поштењу, моралу, породици, светињи брака.... А раде не-
поштено. Краду четвртину од укупне енергије, што је по-
ражавајуће. Наши резултати у откривању оваквих слу-
чајева су фантастични у прошлој години, али у однoсу на 
реално стање, односно велики број оних који неовлашће-
но користе електричну енергију, резултати су мали. Ми 
смо ушли у траг великим крадљивцима, али струја се у 
огромним количинама краде и по домаћинствима. Сви 
по мало, направи се много. Зато смо 2015. годину прогла-
сили годином борбе против губитака, у којој неће бити 
привилегованих. Сви морају да плате потрошено. Ред мо-
ра да се поштује, ако се трудимо да живимо као нормалан 
свет. Обострано. Наше привредно друштво мора да по-
штује купце и наше обавезе према њима а купци нас, ис-
пуњавајући своје обавезе. Захваљујући управо таквој ме-
тодологији рада ми смо од најгорег привредног друштва 
у Србији дошли у позицију да будемо други, одмах иза 
Електровојводине која је увек имала добре резултате, и 
од које смо слабији за свега 0,30 процената. Све то, пона-
вљам, са истим бројем радника, организованим на друга-
чији начин.

Кажете да су то исти људи који сада раде • 
другачије и боље. Како сте их мотивисали да раде 
другачије и  боље?

Правило број један мора да се ради. Ја као директор 
својим примером настојим да утичем на остале. Створити, 
пре свега, већи степен одговорности према раду. Сматрам, 
ипак, да је контрола највише учинила да се променимо на 
боље. Али и поштовање радника појединачно. Увели смо 
награде и казне. Први пут у историји предузећа кажњени 
су сви директори који нису добро радили, односно који 
нису пословали позитивно. У мом начину рада нема из-
говора на кризу. Резултат мора да се направи и крај при-
че. Ако актуелни руководиоци то нису способни да ура-
де, постоје људи који то могу. Због тога су у нашем 
Привредном друштву смене учестала појава. Како 
бисмо пронашли најбоља решења за свако одго-
ворно место. Без нових људи са стране, само рота-

Добра организација посла и мотивисаност запослених најважнији предуслов за успешно пословање
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цијом постојећих. Када човек ради посао 
који најбоље зна и уме, онда је резултат 
логична последица. 

У разговору са директорима често • 
користите реченицу: Ако не урадите то и то, 
нећемо се више дружити. Шта то значи?

Значи да ће бити смењени. Смењен је директор 
у Зајечару, у Врању, спрема се смена још неких. 
Говорим о онима у највишим структурама, у ни-
жим се то стално догађа. Кад год се не поштује 
договорено, следи смена директора. Ја никада не 
дајем нереалне задатке, па ако се то, што смо се 
договорили, не уради, значи да тај неко не може 
или не уме да ради. Увек постоји замена - неко ко 
може и уме. Сматрам да је то најнормалнија ствар 
у колективу који жели да иде напред.

Имајући у виду најављене промене у • 
ЕПС-у, „Југоистоку“ предстоји тешка година. 
Да ли страхујете?

Предстоји корпоративизација, реорганиза-
ција, нова систематизација, нови оснивачки ак-
ти, статут...много тога новог у овој години. Лично 
немам разлога да се бојим. Као директор, на све 
најављене промене гледам на начин како сам гле-
дао на самом почетку и како сам се понашао ско-
ро годину дана уназад. Ја нисам креатор проме-
на, целокупним процесом руководи директор 
ЕПС-а. Оно што, као део система, добијемо у за-
датак биће реализовано у најкраћем року. Тако 
смо радили и до сада. Не очекујем ништа спекта-
куларно. Боља организација посла помогла нам 
је у прошлој, надам се да ће и у овој години. С тим 
што смо као циљ  зацртали – да ова година мора 
да буде боља од претходне по питању наплате, 
губитака и бољег статуса привредног друштва у 
целини.

Човек за тако нешто мора да има јак • 
мотив?

Не, човек пре свега мора да схвати своју обаве-
зу – да ради, како би зарадио и био успешан. 
Мотив је надградња, нешто што те тера да радиш 
више од онога што се од тебе очекује. Ја имам 
обавезу да радим, да остварим резултат и оп-
равдам поверење оних који су ме овде постави-
ли. А то је ЕПС, Влада Републике Србије. То пове-
рење човек не сме да изневери. Добар резултат, 
не само „Југоистока“ већ свих предузећа гради 
јаку државу. Од јаке државе можемо да очекује-
мо, тражимо и захтевамо. Али пре тога у њу мо-
рамо да улажемо да би постала јака. Ја се трудим 
да то чиним, заједно са запосленима у 
„Југоистоку“. И с правом могу да кажем да је чо-
век, заиста, кључ успеха.  

 М.Видојковић

БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

П Д "Југоисток" Ниш, као привредно друштво које пости-
же у континуитету резултате у управљању системом без-
бедности и здравља на раду, изабрано је за предмет даљег 

усавршавања и подизања нивоа безбедности са циљем да на-
ше процесе  побољшамо и смањимо вероватноћу повреда на 
раду, потенцијалне ризике и било какве друге инциденте све-
демо на најмању могућу меру, каже Предраг Стојиљковић, ру-
ководилац Центра за безбедност и здравље на раду у ПД "Ју-
гоисток"..

Реч је о Пројекту „Унапређење система управљања безбед-
ношћу и здрављем на раду" који ће се кроз програме ментор-
ства, обуке и посете погонима спровести за руководиоце ви-
шег и средњег нивоа у ЈП ЕПС и зависним привредним друшт-
вима у сарадњи са компанијом „Lafarge BFC“ из Беочина. 

Циљ овог пројекта, који ће се реализовати кроз четири фа-
зе у наредних годину дана, је да се кроз програме обука и по-
сета погонима унапреди постојећи систем управљања безбед-
ношћу и здрављем на раду.

ОБУКОМ И КОНТРОЛОМ ДО РЕЗУЛТАТА
Интерес пословодства и свих запослених у "Југоистоку" je 

да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да 
се повреде на раду и професионалне болести сведу на најмању 
могућу меру. Дужност послодавца  је да организује обуке и 
одржава систем контроле и управљања  безбедношћу и здра-
вљем на раду поред редовних и у ванредним ситуацијама, у 
којима се врло често налазимо. Да ли се у "Југоистoку" крену-
ло са таквим обукама, објашњава нам Предраг Стојиљковић, 
руководилац Центра за безбедност и здравље на раду..        

Обука се врши са запосленима чији је основни задатак реа-
говање у специјалним ванредним ситуацијама у погледу про-
мене уклопних стања а ни у једном од тих момената не треба 
нарушити безбедност и здравље запослених чији је то основ-
ни задатак у одређеним активностима. Запослени су при овој 
обуци конкретно и прецизно упознати са енергетским објек-
тима који ће се налазити у статусу свеукупне експлоатације и 
са свом електроизолационом опремом коју морају поседовати 
и на правилан начин и употребити у самом поступку елими-
нисања акцедентног догађаја а да при томе не угрозе сопстве-
не и туђе животе и материјална добра и имовину како нашу 
тако и трећих лица. Овакав вид обуке је у новије време прио-
ритет а не само обавеза обзиром да нас ишчекује будућност 
обједињења управљача дистрибутерског система с једне стра-
не и отклањања последица на целој територији Електро-
привреде Србије са друге стране, каже Предраг Стoјиљко-
вић. 
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Обука и контроле у ЕД Врање

Спроведена је обука у складу са Законом о безбедности 
и здравља на раду, а по основу премештања на друго рад-
но место, каже Мирјана Ђорђевић из Службе за безбед-
ност. Запослени су обучавани за радно место самостални 
електромонтер уклопничар. Овакве обуке су теориjске а 
практични део обуке  обављен је у ванредним околнос-
тима у зимским условима. Обука је обухватила  манипу-
лације на високом, средњем и ниском напону. На овој 
обуци запослени су упознати и са Упутством о диспечер-
ском управљању, правилима о пружању прве помоћи, и 
опремом за личну и колективну заштиту. Обука је спро-
ведена у сопственој режији a учествовала је група ин-
структора: Горан Крстић и Миле Јовановић, водећи ел.
монтери за одржавање ТС 110 kVи 35 kV; Милан Тасковић, 
сам.ел.монтер уклопничар; Срђан Стошић, шеф службе 
за безбедност, заштиту и IMS и Мирјана Ђорђевић, име-
новано лице за безбедност огранка Врање. Инструктори 
за практичну обуку упознали су полазнике обуке са ви-
соконапонским постројењима и поступком манипула-
ције у ВН ЕЕО. Запослени су били у обавези да на лицу 
места спроведу поступак манипулације уз све провере у 
диспечерском центру. Тако изгледа успешна обука што се 
касније и потврди кроз проверу знања, објашњава Ми-
рјана Ђорђевић из Службе за безбедност и заштиту у ЕД 
Врање. 

Обука запослених у ЕД Лесковац
У циљу превентивног деловања на смањењу ризика од 

повређивања запослених извршена је обука  за обављање 
послова у Диспечерском центру и у радним јединицама 
за управљање. На обуци је учествовало укупно 46 за-
послених од којих референти за управљање и електро-
монтери уклопничари. Полазници су се упознавали са 
упутством о диспечерском управљању, о локализацији 
кварова на високом напону, приказана је примена про-

грама за ДМС и за ГИС, модел говорне комуникације при 
управљању дистрибутивним системом и апликација за 
унос података. Практични део обуке извршен је у транс-
форматорским станицама напонског нивоа ТС 110/x kV и 
ТС 35/10 kV у ЕД Лесковац. Обуку су спровели Момчило 
Јовановић, водећи стручни сарадник за безбедност и 
заштиту, Ненад Стојановић шеф Службе за диспечерске 
и уклопничарске послове, Александар Јовић, водећи ст-
ручни сарадник за одржавање мерних места и Ирена 
Антић сарадник за управљање у Погону Лесковац.

„Eлектротимок“ Зајечар

Одржана је oбука из области заштите од пожара у по-
словници Сврљиг. Обуци је присуствовало 29 запосле-
них. Теориjску и практичну обуку спровели су запослени 
из Службе за безбедност, заштиту и ИМС Светлана Илић 
и Братислав Маринковић.

М. Шиндић

Интерес пословодства и запослених је највиши ниво 
безбедности и здравља на раду

Сталне обуке и контроле превентивно осигуравају 
безбедност на раду
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Теорија оживљена у пракси 

ПОчела РеализациЈа ПРОЈекта унаПРеђење система уПРављања  
БезБеднОшћу на Раду у Пд "ЈугОистОк-ниш"

У Привредном друштву "Југоисток-Ниш" средином 
марта је почела прва фаза реализације пројекта 
"Унапређење система управљања безбедношћу на 

раду", коју спроводи консалтинг компанија "Лафарж". 
Представници ове компаније, која успешно послује у овој 
области у 56 земаља, су се упознали са стањем безбед-
ности запослених у "Југоистоку" у разговору са представ-
ницима пословодства и синдиката. Они су овом прили-
ком могли да сазнају да је последње две године у овом 
привредном друштву присутан тренд смањења повреда 
на раду, а да захваљујући константној примени превен-
тивних мера није било смртних случајева. У прошлој го-
дини смањен је проценат повреда на раду за десет посто 
и оне су већином оквалификоване као лаке телесне по-
вреде на раду.

Менаџер безбедности и здравља на раду "Лафарж" ком-
паније Мирослав Шолаја је овом приликом изјавио да се 
у овој области морају поставити стандарди испод којих се 
не може ићи, јер ће у супротном људски животи бити уг-
рожени. Безбедност на раду, како је Шолаја истакао, носи 
у себи три важна момента и то етички који подразумева 
да компанија мора да чува животе својих запослених, за-
тим правни да поштује важеће законе и финансијски мо-
менат да фирма због повреда на раду губи новац. -Желимо 
да направимо профитабилну компанију у којој је јасна 
политика према безбедности и здрављу радника, рекао је 

он и додао да је задовољан подршком менаџмента и син-
диката да се ствари у овој области уреде, али и спремно-
шћу да се примене и драстичне казне према овлашћеним 
лицима које у ланцу одговорности за безбедност праве 
пропусте.

Руководилац Центра за безбедност и здравље "Југои-
стока" Предраг Стоиљковић је, између осталог, нагласио 
да се пропусти одговорних морају кажњавати, јер се и на 
тај начин чува безбедност запослених. Он је зато и навео 
пример трагичног пропуста због којег је младић прили-
ком манипулације на електричном стубу у Куршумлији 
смртно настрадао и да су одговорни за губитак младог 
живота драстично кажњени, један је добио и отказ. 
Овакав принципијелан став без резерви кад је у питању 
безбедност радника подржао је и директор Сектора за 
безбедност и здравље ЕПС-а Ненад Владић и том прили-
ком је подвукао да у другим привредним друштвима није 
таква ситуација. -Многи руководиоци одустају од кажња-
вања пропуста у заштити на раду, поводећи се породич-
ним проблемима окривљеног, што није добро за очување 
безбедности свих запослених, навео је Владић и додао да 
цени став председника Синдиката "Југоистока" Бобана 
Стојковића о нултој толеранцији кад су у питању повре-
де на раду.

  О. Манић

Главни циљ Пројекта о унапређењу безбедности на раду је 
профитабилна компанија, која има јасну политику  

безбедности и здравља на раду

Са уводног састанка представника компаније 
Лафарж и руководства и синдиката  

ПД „Југоисток“
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У ПРЕВЕНТИВИ ЈЕ ЈЕДИНИ СПАС 
анализа ПОвРеда на Раду у ПРОшлОЈ гОдини даЈе валидне смеРнице за смањење Оваквих акцидената

Електромонтери и даље најугроженија 
група међу запосленима од ризика појаве 
повреда на раду. Примена сталних обука 
и повећања контроле над применом 
прописаних процедура рада и коришћења 
личних заштитних средстава и опреме, да 
се не би прекинуо тренд смањења повреда 
на раду. Тим за безбедност и здравље 
"Југоистока" настоји да се ове превентивне 
мере константно примењују.

Б езбедност на раду запослених у Привредном дру-
штву "Југоисток-Ниш" је на задовољавајућем нивоу. 
Последња анализа прошлогодишњих података о 

броју повреда на раду показује да је и даље присутан си-
лазни тренд повређених током обављања радних задата-
ка, оцењује Тим за безбедност и здравље овог привредног 
друштва. Руководилац Центра за безбедност и здравље 
"Југоистока" Предраг Стојиљковић подвлачи тим пово-
дом да је број повреда на раду у прошлој години за десет 
посто нижи у односу на претходну 2013. годину.

Темељним анализама и сагледавања ових акцидентних 
ситуација са свих аспеката дошли смо до вредних саз-
нања, која нам помажу у одређивању правих смерница 
којим то превентивним мерама и методама можемо да 
утичемо да се овај тренд смањења повреда на раду и даље 
настави до елиминисања њихових узрока у потпуности 
или на најмању могућу меру, рекао је Стојиљковић. 
-Анализе су показале пре свега да су најугроженији међу 
запосленима у "Југоистоку" и даље електромонтери и они 
који одржавају електроенергетске објекте, напомиње он. 
Од укупног броја запослених који су се повредили у 2014. 

години, према Стојиљковићевим речима, већина је елек-
тро струке и раде на пословима електромонтера, што по-
тврђује да наведена група запослених спада у најризич-
није што се тиче ризика од појаве повреде на раду. 

Управо највећа пажња и побољшање услова рада и при-
мене мера безбедности и здравља на раду треба посвети-
ти овој структури запослених, истиче Стојиљковић. -Зато 
је у наредном периоду потребно највећу пажњу поклони-
ти овој групи запослених и то кроз сталне обуке и по-
већањем контроле над применом прописаних процедура 
рада и коришћења личних заштитних средстава и опре-
ме, како би се наставио овај тренд смањења повреда на 
раду, наглашава Стојиљковић. 

У "Југоистоку" се прошле године  десило  укупно 40 по-
вреда на раду, од којих је 39 повреда проглашено као лак-
ше повреде на раду, док је једна повреда на раду прогла-
шена тешком. Од наведеног броја повреда на раду једна је 
била колективна у којој су повређена два запослена и обе 
повреде су од стране лекара специјалисте медицине рада 
проглашене лакшим повредама на раду. -Уколико анали-
зирамо повреде на раду у односу на критеријум контроле 
послодавца, 27 повреда на раду се десило под контролом 
послодавца, док се 13 повреда на раду догодило без кон-
троле послодавца.

У погледу броја повреда на раду у односу на број за-
послених, такође и у овој категорији види се тренд сма-
њења броја повреда на раду у 2014. години и то са 2,04 по-
сто у 2013. години на 1,88 посто у 2014. години, 
објашњава Стојиљковић.

Руководилац Центра за безбедност и здравље на раду 
и истоименог сектора ЕД Ниш, Предраг Стојиљковић: 
У прошлој години десет посто мање повреда на раду, 
већином лаке
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Уколико гледамо број повреда на раду у при-
вредном друштву у 2014. години према месеци-
ма, види се да је највише повреда настало у де-

цембру, напомиње Стојиљковић и додаје да је због лоших 
временских услова дошло до појаве ванредних догађаја 
на територији огранка Електротимок Зајечар. На том 
подручју десиле су се три повреде на раду, које су директ-
но везане за реаговање у ванредним ситуацијама.

Распоред повреда по данима у недељи показује да се 
највише повреда на раду десило у петак, чак 11 и седам 
повреда  у понедељак.  Значи  првог и задњег радног дана 
у недељи, што указује пре свега на пад концентрације и 
мотивације за рад у тим данима. -Уколико анализирамо 
повреде на раду према радном сату у коме се догодило 
највише повреда, закључујемо да се највише повреда до-
годило у петом радном сату од почетка радног времена, 
укупно десет повреда. То нам говори да се највећи број 
повреда на раду догодио на средини радног времена,  од-
носно између четвртог и петог радног сата, како Стоји-

љковић наводи, што нам указује да се управо у овом пе-
риоду требају интезивирати контроле рада екипа на те-
рену. То је, према Стојиљковићевим речима, једини пут 
како би се елиминисали или смањили ризици који могу 
да доведу до појаве повреде на раду запослених.

Даљом анализом може се закључити да од укупног 
броја повреда које су се догодиле у 2014. години, шест по-
вреда се догодило као последица рада у близини напона 
или под напоном, док су остале повреде на раду, а њих је 
укупно 34, заправо механичке природе, оклизнуће и спо-
тицање, удар запосленог у опрему за рад, посекотине, пад 
материјала на запосленог и слично. Стојиљковић на крају 
закључује и да је неопходно наставити са ефикаснијим и 
перманентним радом на подизању свести запослених, 
али и руководстава, како би се стање система безбед-
ности и здравља запослених подигло на виши ниво.

              О.Манић/ М.Шиндић

Новине у  
дистрибутивном систему 

нОви  закОн О енеРгетици

Н ови закон о енергетици усвојен 29 децембра 2014. го-
дине омогућује успешно повезивање са европским 
правним системом који се односи на енергетику. 

Доношењем закона о енергетици Србија добија равно-
праван третман у свим енергетским асоцијацијама у ЕУ. 

Позиција Србије у оквиру енергетске заједнице југоис-
точне Европе постојала је и до сада али je била заснована 
само на производњи енергије, изградњи и повезивању 
мреже и преносу енергије, односно управљању енергет-
ским системом на локалном и регионалном нивоу. Оба-
веза Србије је да од јануара ове године примењује пропи-
се који измђу осталог предвиђају раздвајање производње 
и снабдевање енергијом као и раздвајање делатности у 
компанијама које се баве производњом, преносом, и 
снабдевањем струјом или гасом. Нови закон треба да об-
езбеди и већу заштиту купаца електричне енергије.

 Шта је нови Закон о енергетици донео нама, опе-
раторима дистрибутивног система?

Разговарали смо са Зораном Раденковићем, директо-
ром Дирекције за трговину електричном енергијом у 
"Југоистоку".

Нови закон о енергетици донео је нове обавезе и дуж-
ности операторима дистрибутивног система( ОДС), али 
и снабдевачима електричном енергијом.

Директор Дирекције за трговину ПД „Југоисток“ Зоран 
Раденковић: Нове обавезе за операторе дистрибутивног 

система са новим Законом о енергетици
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Новим законом се задржава одредба о потпу-
ном отварању тржишта струје  од  првог јануара 
2015.године. На основу тога, домаћинства и мали 

купци могу да бирају снабдеваче и  имаће  могућност га-
рантованог снабдевања. Новим Законом ранији термин 
јавног снабдевања замењен је гарантованим снабде-
вањем. Прописан је и поступак избора гарантованог 
снабдевача на тендеру, као и избор резервног снабдева-
ча.

Мали купци електричне енергије према овим одредба-
ма закона биће фирме које годишње троше мање од 30.000 
kWh струје, а листа малих купаца одређиваће се сваке го-
дине до 31. марта. Што значи, објашњава Раденковић, сви 
мали купци који су имали потрошњу већу од 30.000 kWh, 
имају право на гарантовано снабдевање само до 1.7.2015. 
ОДС треба да води прецизну евиденцију о купцима који 
испуњавају услове за статус малог купца и ажурира је 
сваке године до 31. марта.

Фирме које троше више од 30.000 киловат сати струје 
годишње од 1. јула 2015. године изгубиће право на гаран-
товано снабдевање и мораће да пронађу снабдевача на 
тржишту. Законом се уводи и могућност укидања регу-
лисања цене електричне енергије за гарантовано снабде-
вање од 2017. године.

Применом новог Закона оператори дистрибутивног 
система добили су више обавеза:   да до првог маја 2016. 
успоставе јединствену, ажурну базу података о купцима 
и њиховим мерним местима из групе домаћинство и ма-
лим купцима. Постоји већа улога ОДС-а и снабдевача у 
обавештавању крајњих купаца о праву на гарантовано 
снабдевање, о условима снабдевања ел. енергијом, угово-
ру о снабдевању, обустави испоруке ел. енергије и искљу-
чењу са система, приговорима купаца, могућности про-
мене снабдевача и др., а све са циљем да се обезбеди 
транспарентно и недискриминаторно тржиште електри-
чне енергије, каже Раденковић. 

Такође, ОДС и снабдевачи имају обавезу да достављају 
извештаје Агенцији за енергетику РС која има нова, већа 
овлашћења у праћењу стања и контролисању учесника на 
тржишту електричне енергије, а ефикасност свог дело-
вања као регулаторног тела остварује кроз изрицање опо-
мена, упозорења или покретања одговарајућих поступа-
ка пред надлежним судом, што је новина у односу на пре-
тходни Закон о енергетици. Поред тога, већа овлашћења 
Агенције подразумевају и пружање стручне помоћи 
странама у поступку посредовања, каже Раденковић.

Законом је прецизно одређено да је ОДС обавезан да 
изврши очитавање стања на мерним уређајима до 12. у 
месецу и омогући приступ подацима у року од три дана. 
Такође, ОДС је обавезан да врши редовне контроле мер-
ног места једном у шест месеци, а најдуже годину дана, 
односно ванредне контроле када постоји сумња у неовла-
шћену потрошњу електричне енергије. Неовлашћена 
потрошња електричне енергије је дефинисана другачије 
у односу на претходни закон, и обухватила је и ко-
ришћење електричне енергије са истеклим роком важења 

жига на пломби. Обрачун било које неовлашћене потро-
шње електричне енергије врши се за период од дана када 
је извршена последња редовна, односно ванредна кон-
трола, а у случају да није вршена, обрачунава се за пери-
од од шест месеци, за разлику од претходног закона који 
је предвиђао за период од годину дана. Агенција је дужна 
да донесе посебну методологију за обрачун неовлашћене 
потрошње електричне енергије. У свим случајевима не-
овлашћене потрошње ел. енергије предвиђено је искљу-
чење са система.

Нови Закон јасно дефинише када је ОДС дужан да из-
врши обуставу испоруке ел. енергије и предвиђа да у свим 
случајевима обуставе испоруке која је трајала дуже од го-
дину дана, ОДС је дужан да искључи објекат крајњег ку-
пца са система, осим када је извршена обустава испоруке 
на захтев купца, а која може трајати најмање једну, а нај-
више две године. Искључење са система подразумева да 
купац приликом поновног прикључења,  мора поднети 
захтев за издавање новог решења о одобрењу за прикљу-
чење што се остварује у Управном поступку.

ОДС има обавезу да у року од три месеца од дана сту-
пања на снагу овог закона, достави Агенцији за енергети-
ку РС на сагласност План преузимања мерних уређаја, а 
потом редовно доноси годишње планове у законом про-
писаној динамици. Такође, у року од годину дана, ОДС 
треба да усклади правила о раду дистрибутивног система 
са новим Законом, с обзиром на то да правила треба да 
уреди нових 25 питања у односу на досадашњих 12, што 
значи да морају да буду детаљнија, објашњава Раденко-
вић.

Купци електричне енергије добиће право на приступ 
подацима о сопственој потрошњи, а снабдевач ће морати 
да успоставити бесплатне телефонске линије за оба-
вештавање купаца.

Закон уводи и основе за праћење техничког и комер-
цијалног квалитета снабдевања електричном енергијом.

Оно што је најзначајнија новина за све операторе 
дистрибутивног система јесте да се новим Законом о 
енергетици успоставља својина на електродистрибутив-
ној мрежи, која је на дан ступања на снагу овог закона би-
ла у својини РС, а коју користе оператори дистрибути-
вног система.

Закон је регулисао једну новину на основу прихваће-
ног стања у пракси, а то је затворени дистрибутивни сис-
тем преко којег може да се дистрибуира електрична енер-
гија на географски ограниченој индустријској зони, тр-
говачкој зони и зони заједничких услуга уколико су оста-
ли корисници тог система повезани са њим преко свог 
пословног или производног процеса.

Нови закон поред заштите купаца електричне енер-
гије, имаће и позитиван ефекат на конкуренцију и ус-
пешно функционисање тржишта које је сасвим отворено 
од првог јануара ове године.

М. Шиндић
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Пд "ЈугОистОк- ниш" се ОдазваО ПРеПОРуци 
владе сРБиЈе

ПРивРеднО дРуштвО „ЈугОистОк“ ОдОБРилО дОнациЈу стефану ђОРђевићу за тРансПлатациЈу сРца

П о препоруци Владе Србије, Привредно друштво 
"Југоисток- Ниш" је одлучило да да одређени број 
путничких возила у циљу штедње и рационали-

зације трошкова у пословању. На лицитацију су, дакле, 
отишла укупно 34 путничка аутомобила високе, више и 
ниже класе. Шеф кабинета директора "Југоистока" Драго-
слав Павловић је тим поводом подвукао да ће се на јавној 
лицитацији  продавати кола марке "пасат", "шкода", "за-
става 101" и "југо". Ова кола су просечне старости око 15 
година, колико важи за цео "Југоистоков" возни парк.

Тиме што смо се одрекли ових возила, остварићемо 
значајне уштеде око регистрације и одржавања, рекао је 
Павловић. -Међутим, то никако не значи да су ова кола 

вишак, јер величина територије коју покрива наше при-
вредно друштво и активности које обављамо на често не-
приступачном терену захтева увек већи број путничких 
возила него што имамо, подвукао је Павловић.

Он је навео да "Југоисток" тренутно располаже са 400 
путничких возила, који су зависно од потреба распоређе-
ни у 60 пословних јединица широм подручја којим упра-
вља ово привредно друштво. Павловић је истакао да су 
"Југоистоку" неопходна нова теретна возила типа "лада 
нива" и да очекује да ће се ускоро расписати јавна набав-
ка за занављање возног парка.

  О.П.М.

И југоистокова возила  
иду на лицитацију

Добро се дељењем 
умножава
Стефан Ђорђевић (24) који живи у селу Бошњаци, у близини Лесковца, мора на трансплантацију 
срца у иностранство, јер у Србији нема довољно донора, а његово здравствено стање захтева 
хитну интервенцију. За операцију је потребно обазбедити 250 хиљада евра. Његова породица 
то не може да плати, а Стефан се узда у добре људе.

Н акон четири операције у Београду и уградње 
два пејсмејкера, Стефаново срце ради са свега 
24 одсто капацитета. Трансплантација срца је 

једина шанса да преживи. Од потребних 250 хиљада евра 
његова породица треба да уплати 150 хиљада да би се на-
шао на листи за трансплантацију и гаранцију неке банке 
на 100 хиљада евра. Стефан је још увек био у болници ка-
да је локални свештеник, отац Далибор, покренуо ини-
цијативу у цркви и формирао тим који ће прикупљати 
помоћ за Стефана. „Улило ми је наду сазнање да неко ми-
сли на мене – мештани, пријатељи, другови.....Отац Дали-
бор је, заједно са својим и мојим пријатељима, написао 
писмо које је послато на многе адресе. Најпре друштвено 
одговорних фирми и компанија, које би могле да помог-
ну. У писму, између осталог, стоји: „ Добро се дељењем 

умножава, па вас молим да вашим донацијама омогући-
те да и ја једнога дана ДОБРО умножавам са другима“. 
Знао сам да ће ова реченица дирнути добре људе – каже 
Стефан.

И дирнула је. Мeђу првима директора ПД „Југоисток“ 
Дарка Булатовића који је одмах, на састанку са менаџмен-
том фирме, донео одлуку да „Југоисток“ издвоји милион 
динара за Стефана.

„Кад човек чита писма о људским судбинама, не може 
да не реагује људски. Лично сам имао трагедију у поро-
дици, слике су кренуле да се нижу, и одмах сам одлучио 
да Стефану помогнемо. Да „Југоисток“ буде при-
мер другим компанијама које могу да издвоје и 
помогну једном младом човеку да настави да жи-
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ви. Има ли ичег лепшег од сазнања да си помогао 
некоме да остане жив“ -  речи су директора Дарка 
Булатовића који ни једног тренутка није био у 

дилеми треба ли се одазвати или не апелу младића, који 
моли за живот.

Управо због таквог геста локална парохија у Лебану да-
ривала је Привредном друштву „Југоисток“ икону са ли-
ком Свете Петке на чијој полеђини изражава захвалност 
због помоћи уз речи Апостола Павла: „А добро чинити 
да вам се не досади, зато дакле чинимо добро свима, а 
особито својима по вери“.

Доброчинство и хуманост имају различите облике. 
Није све у парама, много тога је и у осећају да се рука пру-
жи онда када је некоме потребна и да човек човеку буде 
ослонац у критичним моментима. Директор Дарко 
Булатовић је рекао Стефану да ће му се наћи кад год му 
затреба. И нашао му се. Пре недељу дана када је село 
Бошњаце остало без струје, а Стефан се нашао у паници 
како ће његов апарат без којег не може да живи, функци-
онисати.

„Ја сам морао некоме да се обратим. Позвао сам локал-
ну дистрибуцију у Лебану, али они нису могли да ми та-
чно одговоре да ли ће квар бити отклоњен сутра или пре-
косутра. Ухватила ме је паника и у тренутку сам се сетио 
да ми је директор Булатовић рекао да могу да га позовем 
кад год ми затреба. Било ми је непријатно, јер је било 12 
сати ноћу, али сам написао поруку и објаснио проблем, 
не надајући се превише. Директор је одмах реаговао и за 
мање од сат времена струја је стигла. Могао  сам мирно да 
спавам, на чему сам му бескрајно захвалан“ – прича нам 
Стефан.

Донација „Југоистока“ од милион динара није крај при-
че. Директор Дарко Булатовић је обећао Стефану да ће 
учинити све да личним ауторитетом и апелима приволи 
и друге фирме да помогну. Од тога хоће ли се пробудити 
и дати „оно мало што другоме значи много“ зависи жи-
вот једног Стефана чији је сан да сутра и он буде у пози-
цији свих нас који можемо да дајемо. 

М. Видојковић

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:  061 21 55 385 
Динарски рачун:   205-9011005038655 -71.  
Девизни рачун:   IBAN: РС35205903101936274074.  
    SWIFT-BIC: KOBBRSBG  
Facebook Страница:   facebook.com/zajednozastefana

Основни циљ друштвено одговорне компаније је пре свега хуманост.  
Директор Дарко Булатовић и млади Стефан Ђорђевић



16

Т радиционално добровољно давање крви одр-
жано je крајем децембра у организацији Удру-
жења добровољних давалаца крви, пословод-

ства "Југоистока" и Завода за трансфузију крви Ниш. 
Уз присуство многобројних гостију акција је проте-
кла  уз завидан број запослених  који су поново по-
тврдили спремност за хумане циљеве и зато награђе-
ни Плакетом за изузетан одзив давалаца од Завода за 
трансфузију крви у Нишу. 

Ову акцију посетило је преко 100 давалаца крви од 
којих је неколико одбијено из здравствених разлога, 
али зато је двадесетак дама дало своју драгоцену теч-
ност што је импозантан број и право освежење. Поред 
сталних наших хероја у давалаштву је и доста младих  
показало хуманост на делу чиме се наставља тради-
ција давалаштва у "Југоистоку". Уз све похвале  до-
бровољним  даваоцима, Завод за трансфузију крви у 
Нишу поклонио им је Плакету за изузетан одзив да-
валаца.

Акцију је обележило и присуство гостију чланова 
Удружења давалаца крви из, Полициjске управе 
Врање, Београдског водовода и канализације и први 
пут „Слободe“ из Чачка.

После успешне акције наставило се заслужено дру-
жење уз закуску, чије организовање је помогло посло-
водство и синдикат ПД "Југоисток".

 М. Шиндић

Хуманост 
као стална 
делатност
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Након директног, отвореног и конструктивног прегова-
рања, 27. јануара 2015. године у просторијама Мини-
старства енергетике и рударства потписан је Посебан Ко-
лективни уговор за Електропривреду Србије, објављен у 
"Сл. гласнику РС број 15.", који је ступио на снагу 7. феб-
руара.

У име Владе РС потписник је министар енергетике Але-
ксандар Антић, а у име Синдиката радника ЕПС-а, пред-
седник Милан Ђорђевић.

Идеја о јединственом Колективном уговору постоји више 
година уназад, имајући у виду шареноликост и различи-
тост колективних уговора по ПД, а захваљујући једин-
ствености и снази Синдиката сада и је реализована.

За запослене у ЕПС-у то је најважнији документ који уре-
ђује односе, односно права, обавезе и одговорности по-
словодства и запослених, којим су добијена већа права за 
запослене од права утврђених Законом о раду и  претхо-
дним КУ.

Оно што је најважније je, да оно што је потписано буде у 
целости примењено и да се сваки члан посебног КУ по-
штује. У правцу тога након састанка Пословодства ЕПС-а 
и Синдиката радника ЕПС-а биће свим привредним 
друштвима достављено тумачење ради истоветне приме-
не одредби и чланова КУ.

Посебно треба истаћи члан 2:

На права, обавезе и одговорности запослених, која нису 
уређена Колективним уговором, примењују се одредбе 
закона, међународно признате конвенције, одговарајућа 
општа акта Послодавца и уговор о раду.

Синдикат учествује у изради општих аката којима се уре-
ђују права, обавезе и одговорност запослених, организа-
ција и систематизација послова, као и питања из области 
безбедности, заштите здравља на раду и решавање стам-
бених потреба запослених. Посебним споразумом из-
међу пословодства ЕПС и Синдиката се дефинишу акти 
за које је неопходна сагласност Синдиката.

У случају да послодавац оснује посебан правни субјект, 
на запослене у том правном субјекту, најмање три године  
од дана оснивања, примењују се одредбе закљученог 
Колективног уговора, осим ако пре истека тог рока, ис-
текне време за које је закључен Колективни уговор или се 
закључи нови Колективни уговор за новоосновани прав-
ни субјект.

Послодавац ће у случају престанка рада друштва из пре-
тходног става у раздобљу од три године од дана оснивања  
преузети на рад све раднике тог друштва и са њима 
закључити уговоре о раду.

Уколико се запослени обрати синдикату за заштиту 
својих права код органа послодавца, судских или инспек-
цијских органа, Послодавац је дужан да Синдикату стави 
на увид сва документа потребна за заштиту права за-
посленог.

Због овог члана су вођени преговори и са представници-
ма ММФ-а и ишло се три пута на арбитражу код премије-
ра РС, са објашњењем зашто је толико важно да се овај 
члан мора наћи у КУ. То је члан који регулише веома 
важну материју и по први пут од постојања синдиката се 
нашао у КУ захваљујући датој подршци усвајању измена 
Закона о раду.

А истакли бисмо и члан 63 који гласи:

Споразумом између директора ЈП ЕПС и Синдиката 
утврдиће се социјални критеријум који ће се уважити 
приликом утврђивања евентуалних вишкова запослених 
и посебна заштита одређених социјалних категорија, као 
и друга права запослених који су вишак.

Висина отпремнине коју је Послодавац дужан да пре от-
каза уговора о раду исплати запосленом који је вишак, 
утврђује се Општим актом.

Општим актом утврдиће се социјални критеријуми који 
ће се уважити приликом утврђивања евентуалних виш-
кова запослених и посебна заштита одређених социјал-
них категорија, висина отпремнине и друга права за-
послених који су вишак.

Општи акт закључиће се након завршетка анализе по-
слова код Послодавца и евентуалног утврђивања вишка 
запослених.

Не може се запосленом отказати уговор о раду као техно-
лошком вишку до закључивања Споразума из става 1. 
овог члана Општег акта и доношења програма за реша-
вање вишка запослених.

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УгОВОР
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војила програм реорганизације Електропривреде Србије 
и усвојен је нови статут ЕПС-а и оснивачка акта који омо-
гућавају нови начин организовања Електропривреде 
Србије.

Формиран је одбор Извршних директора ЕПС-а, орган 
који ће у наредном периоду носити највећу одговорност 
за функционисање и управљање ЕПС-ом.

План је да се ЕПС састоји од три дела. У том правцу 
Формиране су радне групе које раде на усаглашавању ин-
тегрисања ПД за производњу електричне енергије, ЕПС 
дистрибуција и ЕПС снабдевања у којима учествују и 
представници Синдиката.

Прва фаза је интегрисање пет ПД за дистрибуцију елект-
ричне енергије у једно уз оснивање једног малог Опе-
тратора Дистрибутивног Система, за шта је рок 1 јули 
2015. године.

Овај процес према консултантској кући А.Т. Kearney под-
разумева издвајање појединих служби из дистрибутив-
них предузећа у ЕПС, чему се Синдикат противи.

За Синдикат је прихватљиво решење интегрисање дист-
рибуција без икаквих издвајања о чему се воде преговори 
кроз поменуте радне групе и са Пословодством ЕПС-а.

Након годину дана примене и усаглашавања Правилника 
о систематизацији и организацији послова, Методологије 
за вредновање радних места и других аката, план је да се 
прелазак у Акционарско друштво изврши 1. јула 2016. го-
дине.

Бобан Стојковић, 
 председник Синдиката ПД "Југоисток" Ниш

Реорганизација и корпоративизација ЈП ЕПС-а
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ЗИМСКИ АРМАГЕДОН 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

мештани села у ОкОлини књажевца, БОљевца и свРљига децемБаР дОчекали у мРаку

Више од тридесет села на планинским ободима у околини Књажевца, Сврљига и 
Бољевца дочекала је прве децембарске дане у мраку услед невремена са леденом 
кишом и олујним ветром, који су у таквом садејству косили стубове и кидали 
каблове на брдовитом терену. Бројне монтерске екипе из целог Привредног 
друштва „Југоисток“ помажући колегама из Електротимока у санацији последица 
ове неупамћене непогоде улагали су надљудске напоре, а убрзо су им се придружиле 
и екипе из Електровојводине, Електросрбије, Центра и Електродистрибуције 
Београд. Уз монтере на најугроженијим подручјима био је и директор „Југоистока“ 
Дарко Булатовић са најближим сарадницима. Драгоцену помоћ пружила и Војска 
Србије. Сцене подручја на коју се стуштила ледена киша као из футуристичких 
филмова „Дан после“.

Ј ош се источна Србија није опоравила од последи-
ца септембарских поплава у којој су се екипе мон-
тера из Пословнице Кладово херојски бориле са 

воденом стихијом, а већ је стигла друга непогода. Овога 
пута ледена киша и олујни ветар, а убрзо и снежни нано-
си, у првим децембарским данима су погодиле добар део 
источне Србије и то онај најугроженији кад је у питању 
социјални статус. У мраку је најпре остао Мајданпек због 
пада два 110 киловолтних далековода, при чему електро-
монтери из „Југоистока“ на челу са својим директором 
Дарком Булатовићем нису оклевали да што пре помогну 
колегама „Електромреже Србије“ да се што пре успоста-
ви нормално снабдевање електричном енергијом овог 
рударског градића. Убрзо затим под леденим покривачем 
нашла су се села у околини Књажевца, Сврљига и Боље-
вца. 

Лед је буквално био оковао више од 30 села у Књаже-
вачкој општини. Већина села више од недељу дана нису 
имала струју, а телефонске линије су, такође, билe у пре-
киду. Мештани су још више били у страху од погоршања 

ситуације јер их је убрзо задесио и снег. Услови за живот 
су постали тешки за мештане који, осим о себи, морају да 
брину и о стоци. -Немогуће је по овом леду да одемо до 
штале и нахранимо стоку у мраку, жалили су се они. 
Телефонске линије су у прекиду па не могу позвати нико-
га за помоћ. Мобилни телефони су само после пар дана 
утихнули, јер нема струје да се напуне. Мештани су се у 
почетку у појединим селима и сами организовали како 
би прокрчили пут, секли гране које су угрожавале  елек-
троенергетску мрежу и стубове и на тај начин се одужи-
ли монтерима који су неуморно радили ових критичних 
дана да им што пре врате светло у њихове домове.  .

Због вишедневног нестанка струје намирнице у фри-
жидерима и замрзивачима су се већ поквариле, али су се, 
кажу, са храном још и  некако сналазили. Срећом, углав-
ном се сви греју на дрва, па са првим мраком  време су 
проводили под свећом уз своје шпорете. Старији мешта-
ни завејаних села сећају се времена педесетих го-
дина када су њихови очеви и дедови живели без 
струје и пореде некадашње невреме са данашњом 
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ситуацијом. Бранко Крстић из села Крента код 
Сврљига тврди да за своје 72 године не памти 
овакве последице ледене кише. –Било је великих 

сметова, као дете морали смо да копамо тунел кроз снег 
да бих дошао до школе, али никада нису биле оковане 
шуме ледом, вели Бранко. –Ено видите оно брдо где се на-
лази моје имање, тамо имам десет стабала ораха који су 
сада полегли на земљу, жалосно ће он. Додаје да је већ 
осам дана без струје, а количина воде коју су добили биће 
довољна за свега три дана, процењује Бранко.

Лед на жицама ствара огромне потешкоће, али и др-
веће које пуца под теретом леда ствара нове проблеме на 
мрежи. Највише проблема је у селима Влашко поље, 
Бучје, Бели поток… Негде до 10. децембра је неких 16 се-
ла у околини Књажевца добило електричну енергију. 
Прикључена су на мрежу и села Дречиновац, Стогазовац 
и Бањски Орешац. Око десетак села у сврљишкој општи-
ни је, такође, више од недељу дана било без струје. По те-
жини услова за рад издваја се Луково и Влахово. Монтери 
Електродистрибуције ручно подижу бандере, јер је терен 
неприступачан па машине не могу да приђу. Уз своје рад-
нике је и директор „Југоистока“ Дарко Булатовић са 
својим сарадницима.

На терену је и даље тешко. Радници Електродистрибу-
ције покушавају да оспособе електричну мрежу, али то 
иде веома споро због снега и леда. Будним оком пратимо 
сва дешавања, нон-стоп смо на терену, говорио је тих да-
на Драгослав Павловић, шеф Кабинета директора „Југо-
истока“. -Тамо су махом старачка домаћинства, одсе-чена 
су од света. Пошто нема струје, нема ни воде јер не раде 
пумпе, а и телефонски саобраћај је у прекиду, каже он. 
Велика штета је у воћњацима који су оковани ледом. 
Огроман број стабала је уништен, од младих воћки ништа 
није остало, док старија стабла личе на стубове, гране су 
им скроз поломљене. Шуме и засеоци неодољиво подсе-
ћају на сцене из футуристичких филмова „Дан после“. До 
недавно прелепа природа, сада окована ледом и бежи-
вотна.  У оваквој ситуацији најважније је било да су ло-
кални путеви проходни, да би се допремила потребна ме-
ханизација за поправљање електроенергетске мреже.

Снабдевање електричном енергијом у источној Србији 
у другој недељи од почетка ове катаклизмичне ситуације 
постепено се нормализовало. -Сви већи центри, градови, 

већа и мања насеља имају електричну енергију. Без на-
пајања су поједина планинска села на ободима Ртња, 
Старе планине, Тресибабе и Тупижника, истицао је Па-
вловић тих дана. На терену су били сви електромонтери 
из погона и пословница „Електротимока", који покрива 
ово подручје, и они раде даноноћно у изузетно тешким 
условима, по јакој суснежици и леду. На температурама 
које су испод нуле, ове услове погоршавали су снажан ве-
тар и густа магла која се са планина није разишла већ 
осам дана.

Ангажовано је у почетку било 80 електромонтера из 
дистрибуција из Ниша, Лесковца, Прокупља, Пирота и 
Врања и у погону је била сва механизација из ових огра-
нака привредног друштва „Југоисток“. Електромонтери 
су, како Павловић каже, веома често радили Сизифов по-
сао због тога што они током дана изграде, у току ноћи 
падне. -Како мештани кажу, ради се о незапамћеној вре-
менској неприлици која се у овим крајевима никада пре 
није догодила. У селима у којима су тешке ледене капи 
оковале свако дрво, објекат и стуб електромреже тешко је 
и само допремање материјала и опреме, јер су поједина 
села у почетку била непроходна, подвлачи Павловић. 
-Лед је био велике тежине, те је растиње тако полегло да 
се поједина насеља и предели поред пута не могу препо-
знати. Дрвеће се савија до земље и ломи, а због овако 
снажног невремена падали су и стубови дистрибутивне 
мреже, напомиње он. 

У веома тешким временским условима монтери „Елект-
ропривреде Србије“ чинили  су све како би што пре отк-
лонили кварове. Монтерима „Југоистока“ придружили 
су се и екипе из "Електровојводине", "Електродистрибуције 
Београд", из крагујевачког "Центра" и из краљевачке "Еле-
ктросрбије". Монтери „Електропривреде Србије“ су да-
ноноћно радили  како би што пре отклонили кварове, ос-
пособили мрежу и сви купци у најкраћем року добили 
електричну енергију. Непроцењива је била и помоћ војс-
ке, која је на ниским температурама припремала терен за 
постављање нових стубова. Неуморно су копали рупе где 
ће доћи нови стубови, иако је земља била смрзнута и са-
мим тим тврда за копање. Без обзира на то ведро су одго-
варали да су они увек ту кад их народ треба.

Оливера Манић

Солидарност и јединство на делу : Електромонтери других електродистрибуција помажу електромонтерима 
„Југоистока“ у санацији последица снежне стихије
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ХРОНОЛОГИЈА КВАРОВА НА 35 kV 
ДАЛЕКОВОДИМА
последњег дана новембра у јутарњим часовима испао је дв 35 kV књажевац I - подвис - сврљиг из 
тс 35/10 kV књажевац I. далековод је проверен локатором квара и установљен је прекид 
проводника. приликом обиласка далековода утврђено је да је чак 38 челично-решеткастих стубова 
хаварисано, при чему су констатована оштећења таква, да су стубови или поломљени или 
деформисани или уврнути у подножју. почетак децембра обележио је испад  дв 35 kV од тс 110/35 
kV бор 1 до тс 35/10 kV заграђе услед деловања земљоспојне заштите. приликом обиласка 
далековода утврђено је да су покидани проводници са обе стране једног од носећих стубова. тс 
35/10 kV заграђе је пренапојена преко тс 35/10 kV рготина, а како је у том периоду због временских 
неприлика дошло до великог броја испада на нижим напонским нивоима, услед недостатка 
електромонтерских екипа, до данас није отклоњен квар на наведеном далеководу.

највише кварова на далеководима овог напонског нивоа забележено је 4. децембра.

дошло је до испада дв 35 kV од тс 110/35 kV бор 1 до тс 35/10 kV лак жица. приликом обиласка дв 
установљено је да је покидано шест проводника. у 10 часова и 41 минут Фабрика лак жице 
пребачена је на резервно напајање. већ поподне тс 35/10 kV лак жица је испала услед деловања 
земљоспојне заштите. у међувремену  примећено је да се стуб на коме долази резервно напајање 
накривио за око 10 степени. проводници са резервног напајања су пришли на два-три метра од 
земље, а до почетка радова покидала су се два проводника. ангажована је механизација ртб бор и 
насуто је преко 30 камиона ризле да би се пришло стубу. након тога, стуб је сајлом и булдожером 
исправљен. истог дана дошло је до испада 35 kV извода бољевац из тс 110/35 kV зајечар 2. због 
квара на дв 110 kV који ради под напоном 35 kV, наведени извод је пренапојен из правца тс 35/10 kV 
дубрава, која се напаја из тс 110/35 kV бор 1. приликом обиласка далековода утврђено је да је пао 
један стуб и да су покидани проводници. било је планирано да се постављањем четири дрвена 
стуба привремено реши проблем, али због неприступачног терена није било могуће отклонити овај 
квар.

неколико сати касније дошло је до испада дв 35 kV од тс 110/35 kV бор 1 до тс 35/10 kV мирово. 
приликом обиласка далековода утврђена су велика оштећења на  дв 35 kV од тс 35/10 kV мирово 
до разводног постројења 35 kV Фаца веља, при чему је оштећено 11 челично-решеткастих носећих 
стубова.

истога дана испао је и дв 35 kV од тс 110/35 kV бор 1 до тс 35/10 kV дубрава. по пријави мештана да 
је пао стуб, екипа погона бор је у току ноћи  исекла стуб на месту где је поломљен (негде на 12 
метара висине од земље). пар дана касније дошло је до испада 35 kV извода вина из тс 110/35 kV 
књажевац. секционисањем вода утврђен је квар на дв 35 kV вина - читлук. приликом обиласка 
далековода утврђено је да је хаварисано 18 бетонских стубова. 
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Кадровске промене у ед Ниш

нишка електРОдистРиБуциЈа ПРОславила кРсну славу свету Петку

Братислав Петровић, директор ЕД Ниш

Саша Кордић, директор за технички систем огранка ЕД Ниш

рођен 6.8.1957. године у кичеву, у Македонији.  1985. године стекао је 
звање Дипломирани инжењер електротехнике на смеру eнергетика, 

Електротехничког факултета у Скопљу. 1992. године положио је стручни 
испит а затим стекао и личне лиценце одговорног пројектанта 
(бр. 351 А166 04, бр. 350 9542 04) и лиценце одговорног извођача 
радова (бр. 450 6951 04, бр. 451 7238 04). Од 1986. године запослен 
је у Електродистрибуцији Ниш као руководилац Одржавања ЕЕО, а 
потом и као технички директор. 2007. године изабран је за директора 
огранка ЕД Ниш у Привредном друштву "Југоисток". Након тога 

уследиле су позиције директора Дирекције за управљање и шефа 
Службе за планирање и инвестиције у ПД "Југоисток" Ниш. У току 2014. 

године поново је постављен на место директора огранка ЕД Ниш.

рођен 20. јануара 1980. године у Нишу, дипломирани електро инжењер. 
У ЕД Ниш се запослио као приправник волонтер 2008. године 

да би 2013. године био примљен на неодређено време.

као волонтер-приправник је радио у Диспечерском центру и релејној 
заштити годину дана, а потом три године у Служби за одржавање ЕЕО 
ВН. Након тога, непуних десет месеци, као шеф, водио је Службу за 
смањивање губитака и Службу за мерна места у ЕД Ниш (обе Службе су 
постигле јако добре резултате у измештању и очитавању мерних места 
што је резултовало смањењем губитака на годишњем нивоу за 2%).

Место директора за технички систем огранка ЕД 
Ниш преузео је 22. јануара 2015. године.

Дипломирани економиста, рођен 14.11.1976. године у лебану, запослио се у 
ЕД Ниш 2006. године, најпре као стручни сарадник за продају електричне 
енергије, а од 2009. године је на месту водећег стручног сарадника за 
обрачун и наплату од домаћинстава где се задржава годину дана. Од 
2010. до 1012. године ради као шеф Службе за обрачун и наплату, а у 
наредне две године, до 2014. је на месту шефа Службе за планирање 
и набавку електричне енергије. У току 2014. године постављен 
је на место директора за пословни систем огранка ЕД Ниш.

Вучић је члан Тима за унифицирање рачуна за утрошену 
електричну енергију, учесник бројних конференција о обновљивим 
изворима енергије, члан бројних комисија за тестирање и 
имплементацију софтвера за обрачун електричне енергије.

Игор Вучић, директор за пословни систем огранка ЕД Ниш



БРОЈ 51 23

Поткрадање грађана

кОнтРОла ненаменске ПОтРОшње у ОБРенОвићевОЈ улици у нишу

Раскринкана „ завера“ власника локала, нема више потрошње струје о туђем трошку

Д обар део локала на ударним локацијама у Нишу 
електричну енергију узима са стубова јавне рас-
вете, а њихов рачун плаћа град, односно грађа-

ни.

Незванични подаци говоре да град плаћа више стотина 
милиона динара за струју коју потроше дивљи корисни-
ци

Да би умањили трошкове пословања, поједини  власни-
ци локала су се снашли – користе струју са стубова јавне 
расвете, коју плаћа град. Поступак је врло једноставан. 
Прикључе се на стуб испред радње и киловате одбројава 
градско, а не њихово бројило. Неки чак разбијају пломбе 
и враћају бројчанике на електричним бројилима.

На молбу градоначелника Ниша проф. др Зорана Пери-
шића, који је због високих рачуна, посумњао на овакву 
појаву директор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић је, 
заједно са стручном екипом, кренуо у акцију провере ло-
кала у Обреновићевој улици. На неколико стубова јавне 
расвете одмах су примећени каблови којима ту није ме-
сто, па се претпоставља да се преко њих напајају локали 
или светлеће рекламе.

► У Обреновићевој  улици и на тргу Светог Саве смо 
приметили велики број оваквих прикључака. Овде 
није у питању ни крађа ни неовлашћена потрошња, 
него ненаменска потрошња коју плаћа град. Ми ћемо 
о томе обавестити град како би преко инспекцијских 
органа предузео потребне мере. Чињеница је да 
појединци на овакав начин троше градске паре, 
односно паре грађана Ниша, каже директор ПД 
„Југоисток“ Дарко Булатовић.

 За само сат времена контроле утврђено је десетак 
мерних места која су потпуно неисправна.

► Док смо трагали за ненаменском потрошњом, 
пронашли смо и самовласна прикључења и крађу 
струје. Закон о енергетици налаже да се у таквим 
случајевима одмах обустави испорука електричне 
енергије и ми смо то учинили, каже директор 
Булатовић. Размере оваквих појава су огромне. 
Откријеш један прекршај, а клупко се размотава и 
појави се још неколико.“Југоисток“ се ухватио у 
коштац са овим проблемима и одустајања нема. Зато 
апелујем на наше кориснике да ни у сну не посежу за 
било којом врстом неовлашћене потрошње, јер ћемо 
ми то кад-тад открити. А последице су тада 
несагледиве – казне, судски трошкови, измештање 
мерног места о трошку власника.. Лоше навике из 
прошлости се морају искоренити, иначе никада 
нећемо успети да направимо систем у којем све 
функционише по закону, какве системе имају све 
нормалне државе.

Директор Дарко Булатовић се у оваквим акцијама увек 
придружује монтерима. Он објашњава да је рад монтера 
најтежи и да се они врло често нађу у веома непријатним 
ситуацијама, чак и опасним по живот. Зато, сматра 
својом обавезом, да буде поред њих како би их заштитио, 
уколико је то потребно, и како би им пружио подршку да 
наставе започети посао.

                                                                            М. Видојковић
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Одзвонило крађи струје

акциЈа ПРивРеднОг дРуштва "ЈугОистОк"

З бог неовлашћене потрошње-
крађе струје и дуга од преко 
четири милиона динара, еки-

па ПД „Југоисток“ искључила је 
струју домаћинству Саше Ђокића у 
улици "Хероја поп Миће" у Нишу. 
Струја је искључена у присуству ди-
ректора ПД "Југоисток" Дарка Була-
товића и асистенцију милиције јер је 
Саша Ђокић, монтере "Југоистока", у 
ранијем покушају напао секиром.

Екипа монтера привредног дру-
штва „Југоисток" је у неколико на-
врата покушавала да искључи струју 
Саши Ђокићу који се неовлашћено 
прикључио на мрежу и спада у ред 
оних нишлија који, поред огромних 
дуговања, струју краду. Проблема је 
било и овога пута. Власник два броји-
ла, која је сам демонтирао иако су 
имала пломбе, покушавао је да на-
прави представу од читавог догађаја. 
Ухватио се за шипку у настојању да 
спречи монтере да обаве свој посао, 
па они нису смели да наставе како га 
физички не би повредили. После 

жестоких препирки, свађа и вређања 
од стране Саше Ђокића, на позив на-
длежних, стигла је екипа нишког 
МУП-а, и струја је искључена.

„Били смо принуђени да затражи-
мо интервенцију милиције јер је Са-
ша Ђокић прошли пут потегао секи-
ру на раднике „Југоистока“. Овога 
пута сам кренуо на терен са нашом 
екипом монтера, како бисмо спречи-
ли да се нешто лоше догоди. Ми само 
радимо свој посао и сви морају да 
знају да је то државни посао и да се 
неовлашћена потрошња струје сврс-
тава у крађу, попут било које друге 
крађе. Осим тога, примери као што је 
овај, вређају све остале купце елект-
ричне енергије који редовно изми-
рују своја дуговања, а таквих је у Ни-
шу више од 90 одсто. Није поштено 
према њима па чак и према најсиро-
машнијим слојевима становништва 
попут пензионера, који не дугују ни 
динара, да жмуримо код оваквих сл-
учајева и дозвољавамо да се провла-
чи неко са милионским дуговањима. 

Закон је рекао своје, и ми само пош-
тујемо Закон–изјавио је  директор 
ПД „Југоисток„ Дарко Булатовић.

Домаћинство Саше Ђокића има ог-
роман дуг. Дугује „Југоистоку“ и но-
воформираном Привредном друштву  
ЕПС "Снабдевање" скоро четири ми-
лиона динара. Нису успели покушаји 
да се дуг наплати нити је Саша Ђокић 
икада, попут осталих дужника, дош-
ао у Електродистрибуцију да у разго-
вору са надлежнима пронађе реш-
ење. Али договор не може да се по-
стигне вољом само једне стране.

„Управо због такве незаинтересо-
ваности он је добио налог за обуставу 
електричне енергије пре десетак да-
на. Струја је тада искључена, али се 
Ђокић сам прикључио и тако напра-
вио прекршај. Његово мерно место је 
потпуно неисправно. Скинуо је сам 
пломбе које су радници Електроди-
стрибуције поставили и самовољно 
се прикључио. Тако је сам себе сврст-
ао у крадљивце струје који се по За-
кону кажњавају. 

"Дуг од четири милиона динара ни-
је мали и не знам шта замишљају сви 
они са великим дуговањима. Да про-
ђу некажњено, не могу никако. Пр-
ошла су времена када су се овакве по-
јаве провлачиле и када је одређени 
број грађана, позивајући се на сиро-
маштво, одлагао своје обавезе под 
претпоставком да ће дуговања заста-
рети и да ће им бити отписана. Ја по-
нављам – то не сме да се дозволи. 
Таквим поступком би послали по-
грешну поруку – да непоштени боље 
пролазе од поштених. А непоштених, 
када је реч о измиривању дуговања 
за струју, у Нишу има свега 10 одсто, 
али су им дуговања огромна – нагла-
шава да Дарко Булатовић.

Ако се томе дода и чињеница да кр-
ађа струје, на чијем се откривању и 
спречавању у прошлој години интен-
зивно радило, наноси штету 
„Југоистоку“ од пет милијар-

Директор „Југоистока“ Дарко Булатовић на задатку са својим 
електромонтерима: Сузбићемо крађу електричне енергије, јер закон мора да се 

поштује
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Оде алат усред бела дана
и тО се дОгађа

ди годишње, онда је тежња овог привредног дру-
штва да се Закон поштује, сасвим оправдана.

„Са сумом од изгубљених пет милијарди, ово преду-
зеће, које је у прошлој години показало добре резултате, 
могло би много да уради на реконструкцији остареле 
електромреже и грађанима омогући далеко сигурније и 
квалитетније снабдевање електричном енергијом, а да не 
говоримо о новим инвестицијама које би биле од великог 
значаја за цео град. Јер пет милијарди је скоро као го-
дишњи градски буџет, који износи седам и по милијарди, 
а од њега зависи функционисање града у којем живи 350 
хиљада становника – каже директор Булатовић.

Булатовић је најавио много учесталије акције у овој го-
дини на откривању оваквих случајева, посебно на откри-
вању неовлашћене потрошње код већих фирми и преду-
зећа, јер је у прошлој години доказано на примерима да 
се таквима гледало кроз прсте и да им је омогућено да 
струју краду годинама уназад. Крађи струје је одзвонило 
– наглашава директор "Југоистока" и упозорава све оне 
који то чине да се не надају да ће Закон зажмурити пред 
њиховим вратима. А што се дуговања тиче за њих увек 
постоји разумно решење уколико су обе стране спремне 
да га заједнички пронађу.

 М.В.

Обављајући редовне радне задатке, 
наши електромонтери пролазе кроз 
свакакве ситуације, углавном оне 
немиле. Не само да се често дешава да 
су жртве физичких и вербалних напада, 
већ могу бити и жртве пљачкања 
обесних особа. Тако се недавно 
догодило електромонтерима 
уклопничарима Диспечерског центра 
нишке Електродистрибуције да усред 
бела дана остану и без алата, који је 
остао закључан у службеном возилу, 
опремљеном за интервенције услед 
квара на електроенергетским објектима. 

Наши електромонтери су били 
приморани да оставе возило у улици на 
Сточном тргу како би у другој уличици 
отклонили квар у трафо станици, којој 
нису могли да приђу возилом. Неколико 
пута су се враћали до возила и све је 
било у реду. Када су завршили посао 
кренули су према возилу да би тада 
установили да је возило обијено, а алат 
вредан преко 20 000 динара нестао без 
трага. Полиција је изашла на лице места, 
направљен је извештај, али питање је да 
ли ће виновници овог догађаја бити у 
скорије време откривени.  Ако бисмо 
мало изменили једну нашу народну 
изреку, могло би се на крају рећи ко тебе 
крађом, ти њему дај струју.

О.П. М.
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Киловатсати уведени у 
легалне токове

зауздана масОвна кРађа стРуЈе у РОмскОм насељу стОчни тРг у нишу

Укупни губици испоручене енергије у ромском 
насељу Сточни трг у Нишу у периоду од 
јануара 2012. до децембра 2013. године 
износе преко осам милиона киловат сати. 
Просечно домаћинство у овом насељу, са 
191 корисником дистрибутивног система, 
трошило је 4,6 пута више струје него 
просечно домаћинство у Нишу. Масовна крађа 
спречена каблирањем мреже и измештањем 
мерних места. Трошкови ове инвестиције 
вратиће се за непуна четири месеца, 
процењују у нишкој Електродистрибуцији.

Нишка Електродистрибуција ПД "Југоисток-Ниш" је 
пред почетак ове зиме "избрисала" још једну значајну та-
чку са црне мапе нелегалног одлива електричне енергије 
и тиме зауздала дугогодишњу масовну крађу струје на 
том подручју. Постављањем измештених мерних места и 
каблирањем мреже у ромском насељу Сточни трг у Нишу 
спречено је да се даље незаконито троше милиони кило-
ватсати  на терет привредног друштва.  

Предуслов за било какво детаљније разматрање губи-
така електричне енергије јесте инсталирање контролних 
мерних група у трансформаторским станицама 10/0,4kV 
којима се мери проток електричне енергије на нискона-
понској страни енергетског трансформатора. За потребе 
анализе губитака у насељу Сточни трг инсталиране су 
мерне групе још 2011. године на нисконапонским изводи-
ма у ТС 10/0,4 kV "Сточни трг", ТС 10/0,4 kV "Шумадијска" 
и ТС 10/0,4 kV "Чегар".

Са овако припремљеним подацима, како у нишкој 
Електродистрибуцији објашњавају, била је омогућена 
анализа губитака помоћу Апликације за прорачун губи-
така. Ова апликација jе кључна за праћење нетехничких 
губитака који се добијају као разлика између укупних и 

израчунатих техничких губитака. Она, у основи, израчу-
нава техничке губитке на нисконапонским изводима или 
трансформаторским станицама 10/0.4kV, али уз то прати 
и укупне губитке поређењем мерења контролног бројила 
у трансформаторској станици и суме фактурисане енер-
гије купаца.

На основу података из Апликације за израчунавање гу-
битака у двогодишњем периоду од јануара 2012. до де-
цембра 2013. године, утврђено да је укупна измерена 
електрична енергија контролних мерних група на ниско-
напонским изводима који напајају купце у насељу Сточни 
трг износила 8.256.072 kWh, док је фактурисана елек-
трична енергија за 191 корисника дистрибутивног систе-
ма у насељу за исти обрачунски период износила свега 
121.077 kWh. Уколико се укупни губици умање за износ 
техничких губитака, добија се износ нетехничких губи-
така од 7.887.313 kWh у посматраном двогодишњем пери-
оду, односно 328.638 kWh просечних месечних не-
техничких губитака.

Интересантан је и податак о просечној месечној потро-
шњи домаћинства. Наиме, у посматраном двогодишњем 
периоду у насељу Сточни трг утврђено је да је просечна 
потрошња 1.747 kWh. Ако се овај износ упореди са про-
сечном месечном потрошњом домаћинства у огранку ЕД 
Ниш од 378 kWh, долази се до закључка да је просечно 
домаћинство насеља Сточни трг трошило 4,6 пута више 
енергије од просечног домаћинства огранка ЕД Ниш. 

Због свега наведеног, средином 2014. године донета је 
одлука да се изместе сва мерна места у ромском насељу 
Сточни трг. Да би се уопште испланирало њихово из-
мештање, било је неопходно лоцирати мерна места јер су 
скоро сва бројила у кућама самовласно демонти-
рана. Зато су стручне екипе ЕД Ниш током јула 

Постављањем измештених мерних места и каблирањем 
мреже спречена даља крађа струје на Сточном тргу
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НАПОН КАО И У ЦЕНТРУ ГРАДА
РекОнстРукциЈа нискОнаПОнске мРеже за насеље гОРица изнад мОкРањчеве

месеца извршиле снимање и уцртавање мерних места у 
географски информациони систем. На основу тих пода-
така, израђен је елаборат реконструкције нисконапонске 
мреже и измештања мерних места.

Радови су започети октобра 2014. године монтирањем 
нових стубова што је био први већи изазов због узаних 
сокака и немогућности коришћења механизације.  Након 
тога се приступило ископу ровова и полагању нискона-
понских наблова између стубова. Нисконапонска мрежа 
је у потпуности каблирана да би се спречило директно 
самовласно прикључење. На врхове стубова су монтира-
ни ИМО ормари са даљински очитаваним бројилима да 
би се онемогућила даља крађа електричне енергије и 
спречило оштећење опреме. Након повезивања прикљу-
чака купаца са новим бројилима, половином децембра 
демонтирана је надземна мрежа и тиме су завршени ра-
дови на измештању мерних места у ромском насељу 
Сточни трг.

У току извођења радова, у више наврата смо били при-
нуђени да привремено обуставимо испоруку електричне 
енергије због разних видова саботаже пројекта, објашња-
вају у нишкој Електродистрибуцији. Осим вербалног 
шиканирања које је било често на граници физичког на-
пада, било је и сече и оштећења каблова који нису били 
под напоном, испуштања ваздуха на пнеуматицима слу-
жбених возила… То се и дало очекивати обзиром на три-
десетогодишњу праксу неовлашћеног коришћења елек-
тричне енергије у овом насељу. Са друге стране, како су 

ницала бројила на стубовима, тако се повећавала коли-
чина дрвета за огрев у насељу, па се са хладним данима 
појавио и дим на, до тада незапрљаним, димњацима. 

Трошкови за реконструкцију мреже су износили 7,2 
милиона динара, док је за измештање мерних места утро-
шено 4,8 милиона динара. Дакле, укупни трошкови за из-
мештање мерних места у насељу Сточни трг су износили 
12 милиона динара. 

Уштеда након измештања мерних места у ромском на-
сељу Сточни трг се састоји из умањења набавке електри-
чне енергије за покривање губитака за количину не-
техничких губитака по цени од 5,346 динара по kWh и 
прихода по основу приступа дистрибутивном систему за 
количину енергије нетехничких губитака по цени од 4,38 
динара по kWh. Нa гoдишњeм нивoу, уштеда након из-
мештања мерних места у ромском насељу Сточни трг из-
нoси 38,4 милиона динара.

 Уколико се упореди вредност улагања у измештање 
мерних места и трошкова за каблирање мреже од 12 ми-
лиона динара са вредношћу уштеде од 38,4 милиона ди-
нара која ће се остварити након анулирања нетехничких 
губитака на годишњем нивоу, долази се до закључка да ће 
се средства уложена у измештање мерних места у ром-
ском насељу Сточни трг вратити за непуна четири про-
сечна месеца или два зимска месеца.

О.Манић

З ахваљујући реконструкцији 
нисконапонске мреже и трафо 
станице напонског нивоа 10/ 

0,4 kV "Турски шанчеви" житељи на-
сеља Горица-Турски шанчеви у Ни-
шу после дуго времена имају повољ-
не напонске прилике. Напон у до-
маћинствима овог насеља, како су 
истакли у нишкој Електродистрибу-
цији, је сада исти као и у центру гра-

да. Директор ПД "Југоисток-Ниш" 
Дарко Булатовић је тим поводом под-
вукао да су овакви радови који су за 
добробит грађана, управо они који 
би требало више да буду заступљени 
у Електродистрибуцији.

Наш приоритет је да обезбедимо 
стабилно снабдевање електричном 
енергијом и боље напонске прилике 
и на тај начин осигурамо задово-
љство купаца, а не да трошимо време 
и ресурсе на искључења и обуставе 
електричне енергије због крађе или 
неизмирења обавеза према нама, ре-
као је директор Булатовић. - Оваквих 
проблематичних тачака што се тиче 
напона  је много на целом подручју 
"Југоистока" и зато ћемо усмерити 
све своје снаге да одрадимо оно што 
је пропуштено претходних десет го-
дина, нагласио је директор Булатовић. 
Он је, такође, додао да је "Југоисток" 

припремио инвестициони план за 
наредну годину и да очекује да ће ово 
привредно друштво успети да одго-
вори постављеним задацима.

Тадашњи директор техничког сис-
тема нишке Електродистрибуције 
Александар Крстић нагласио је да су 
боље напонске прилике у овом делу 
града постигнуте тако што је са дру-
гог извода трафо станице "Пут за ра-
дио предајник" где је било прикључе-
но 111 купаца пребачено 47 купаца 
новим водом до трафо станице "Ту-
рски шанчеви". Тиме је постигнуто 
растерећење у првој трафо станици а 
у другој трафо станици је повећана 
снага. Наиме, у трафо станици 
"Турски шанчеви" је замењен транс-
форматор, који је сада јачине 160 
KVA. 

О.П.М.
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Представници ПД „Југоисток“ Ниш, Ватрогасно 
спасилачке јединице, ЈП  „Нишстан“ и Одељења за 
диминичарске услуге ЈКП „Медијана“ успоставили су 
сарадњу и направили договор о заједничким 
активностима на многим пословима од значаја за 
грађане Ниша.

Санација 35 kV вода од ТС 35/10 kV „Клисура“ до ТС 
35/10  kV „Житорађа“ једна је од активности, у којој су 
учествовали Одељење за одржавање водова 110 kV и 
35 kV и Ватрогасно спасилачка јединица.

Наиме, запослени у Одељењу за одржавање водова без 
помоћи Ватрогасне јединице не би успели сами да реше 
проблем обиља растиња које се налазило усред 
водотокова. Обучена и професионална екипа 

ватрогасаца, технички добро опремљена 
одговарајућим пловилом, која је маневрисала у води и 
асистирала екипама „Југоистока“, помогла је да се 
проблем успешно реши.

Захваљујући њиховој помоћи проводник је пребачен и 
саниран, чиме је 35 kV вод од ТС 35/10  kV  „Житорађа“ 
био у функцији за кратко време, каже  Дејан Вучковић, 
шеф Службе за одржавање ЕЕО ЗН у ЕД Ниш, и  додаје 
да овај и слични примери јасно говоре да је 
професионално поверење и сарадња од великог 
значаја у решавању бројних проблема са којима се 
суочавају грађани.            

М.В.

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

Активни и после радног века
ОснОванО удРужење ПензиОнеРа нишке електРОдистРиБуциЈе

П рви пут од постојања Електродистрибуције Ниш 
формирано је и регистровано Удружење пензио-
нисаних радника овог предузећа, чији је основни 

циљ заштита права запослених и пензионисаних радни-
ка у подели бесплатних акција након приватизације пре-
дузећа. Осим тога, удружење ће се залагати за заштиту 
личног и друштвеног стандарда и економског положаја 
својих чланова, као и пружање свих врста помоћи. Доне-
давни председник Синдиката Привредног друштва "Ју-
гоисток-Ниш" а садашњи  председник удружења Драган 
Крстић подвукао је овим поводом да ће путем удружења 
моћи да лакше и боље заступају и штите интересе бивших 
запослених, а индиректно и интересе запослених, који ће 
по закону добити бесплатне акције у предстојећој својин-
ској трансформацији ЕПС-а.

За сада удружење броји преко 400 пензионисаних рад-
ника нишке Електродистрибуције, а како је Крстић на-
вео, следећи корак биће формирање Удружења пензио-

нисаних радника на нивоу целог привредног друштва 
чиме ће се остварити већи утицај у Удружењу малих ак-
ционара ЕПС-а у сарадњи са Синдикатом "Југоистока". 
-Неопходно је да остваримо одређене промене у важећим 
законским прописима, напоменуо је Крстић. -Пре свега, 
захтеваћемо преко УМА ЕПС а и синдиката ЕПС а да се у 
закону дода да запослени и бивши запослени Електро-
привреде Србије остваре право на пренос акција без нак-
наде у износу од 15 посто процењене тржишне вредности 
укупног капитала пре спроведене приватизације, рекао 
је Крстић.

Он додаје  да се износ акције мора рачунати у динарској 
противредности по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан обављене процене, а највише до 35 година радног 
стажа, управо као што је важило и за запослене и пензи-
онере "Јата", "Галенике", "Телекома" и аеродрома "Никола 
Тесла". Осим тога, нужно је и да се законом јасно 
дефинишу права запослених и пензионера за ос-
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тваривање бесплатних акција. -Очекујемо по-
дршку, сарадњу и финасијску помоћ од Посло-
водства ПД и Синдиката ПД  и надамо се да схва-

тају значај оснивања удрузења, као и захтев преко 400 
пензионисаних радника огранка ЕД Ниш, који су плаћа-
ли годинама синдикалну чланарину и неуморно градили 

то предузеће, рекао је Крстић и при том нагласио да је 
функционисање удружења од значаја и за садашње запо-
слене. Посебно не смемо изгубити из вида, како је то Кр-
стић подвукао, да су скоро половина садашњих запосле-
них заправо деца пензионисаних радника који су уз то и 
чланови Синдиката и да ће временом садашњи запосле-
ни постати чланови тог удружења.

Представници удружења, према Крстићевим речима, 
активно ће се укључити у рад (УМА) Удружења малих 
акционара ЕПС-а, које заступа став да уместо актуелно 
могућег добијања 200 евра по години радног стажа, бу-
дуће измене Закона о подели бесплатних акција омогуће 
добијање 15 посто бесплатних акција из капитала ЕПС-а 
а највише до 35 година радног стажа. -Удружење пензио-
нера  ће у сарадњи са Синдикатом  преко УМА предло-
жити заштитни механизам да се бесплатне акције сти-
хијски не одлију у нерационалну личну потрошњу  већ да 
се, примера ради, улију у развојни инвестициони фонд и 
на тај начин заштити обезвређивање акција, закључио је 
Крстић. 

Чланови Удружења пензионера нишке Електродистри-
буције надају се скором окончању радова у просторијама 
које су предвиђене за разне активности удружења и у том 
делу, такође, очекују помоћ Синдиката. Поготову се на-
дају да ће Пословодство убрзати радове да  заврши при-
лазни пут просторијама за дружење и разне активности 
чланова Удружења пензионера, наговестио је садашњи 
председник удружења Драган Крстић.

О. Манић

Формирана Скупштина Удружења
према статуту удружења пензионера нишке електродистрибуције сви чланови морају да изаберу чланове 
скупштине која броји 25 чланова, а скупштина бира чланове председништва од 11 чланова. направљен је 
предлог за избор чланова председништва, према којем је за председника предложен ратомир крстић, за 
потпредседника драган крстић, за секретара верица станковић и славица денчић за благајника.
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Драган Крстић : Оснивањем Удружења пензионера ЕД 
Ниш борићемо се, између осталог, за права пензионера у 

подели бесплатних акција
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Главни фронт  
се сели на губитке

са гОРанОм никОлићем, нОвим ПРвим чОвекОм ОгРанка  
вРање О ПеРсПективама РазвОЈа Ове електРОдитРиБуциЈе

Откако је формирано Привредно друштво 
„Југоисток-Ниш“ Електродистрибуција 
Врање је, као огранак овог друштва, 
готово увек била на дну листе остварених 
резултата, било да је у питању наплата 
или смањивање губитака. Крајем прошле 
године долази до наглог преокрета, па успеси 
у децембарској наплати избацују овај огранак 
у сам врх, а проценти губитака почињу да иду 
силазном путањом. Позитивни резултати 
поклопили су се са доласком новог човека 
на чело Електродистрибуције Врање. О 
томе шта се то променило откако је он 
преузео кормило овог огранка и које су мере 
предузимане у међувремену разговарамо са 
Гораном Николићем, новим првим човеком 
Електродистрибуције Врање.

Упркос томе што је Електродистрибуција Врање • 
као огранак Привредног друштва "Југоисток-Ниш" 
годинама била на дну листе по постигнутим 
резултатима јер мора да носи терет економски 
девастираног подручја и проблеме мултиетничке 
средине, анализе последњих месеци показују да се у 
њеном пословању дешава фантастичан преокрет. Које 
су то заправо биле предузете мере а да се коначно виде 
позитивни резултати?  

Дошао сам на место директора почетком новембра и 
одмах кренуо са мерама, које ће побољшати наплату, што 
је у складу са генералном политиком и самог "Југоистока" 
и ЕПС-а, тако да се побољшање у наплати већ приметило 
у децембру. У оба месеца прошле године дошло је у делу 
наплате до завидних, чак и одличних резултата. Нарочито 
су одлични резултати били у децембру када је огранак 
Врање први пут имало одличне резултате у наплати и у 
односу на остале огранке били смо најбољи. Наш наплат-
ни задатак, односно фактура за тај месец износила  је 219 
милиона динара, а наплатили смо преко 260 милиона ди-
нара. У децембру, огранак Врање је са оствареним про-
центом наплате од скоро 119 процената односно 118,71 
посто био најбољи на нивоу привредног друштва. 

Годину за нама окончали смо са 99,2 посто на годишњем 
нивоу, а само у децембру остварили смо проценат напла-
те, који је много више од просечног.

То је резултат појачаних активности на терену наших 
електромонтера на обустави електричне енергије и кон-
троли купаца. -У новембру смо имали 1900 обустава, а 
пре тога просек је био око 700 обустава, нагласио је ди-
ректор Николић. У децембру смо имали нешто више од 
1400 обустава, тачније 1436 обустава електричне енер-
гије. Ако се томе додају и измирене обавезе купаца по 
обустави електричне енергије, то је допринело да напла-
та у последња два месеца прошле године добије веће раз-
мере него до сада, рекао је директор Николић и додао да 
су и вирмански купци после дужег времена почели ре-
довније да измирују своје обавезе. 

Појачаним радом на терену монтерских екипа, • 
разговорима са свим великим дужницима и 
представницима локалних самоуправа су тек неке од 
метода до којих се дошло до овако повољних 
резултата. Да ли сте увели још неке новине којих 
раније није било?

Увели смо новину у односу на досадашњу прак-
су да апсолутно нема заштићених купаца у одно-

Директор ЕД Врање Горан Николић : Бољом 
организацијом посла и уз подршку „Југоистока“ нижу се 

позитивни резултати
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су на обавезе које имају према "Југоистоку“. У 
том смислу наплаћене су обавезе од купаца који 
у прошлој години нису имале ниједну уплату. 

Дакле, тим упорним разговорима, искључењима и уко-
лико се неовлашћено прикључе поново искључимо, успе-
ли смо да од доброг дела тих несавесних платиша напла-
тимо наша потраживања. Могу слободно рећи да смо на-
терали у ред и оне купце, који нису имали у претходном 
периоду навику да плаћају редовно оно што потроше. 
Чак и оним купцима, који су са праксом високих дуго-
вања док је трговина електричном енергијом била у ок-
виру Оператора дистрибутивног система наставили и 
кад је формирано "Снабдевање", успели смо  да промени-
мо свест у смислу да оно што се потроши мора и да се 
плати. Обично су то били неки вирманци који су били 
препознатљиви по неплаћању. Без обзира на то што сам 
дошао из "Симпа" и они  су уплатили преко 23 милиона 
динара, што је допринело да наплата у децембру буде та-
ко добра. Ипак, највећи ефекат је остварен сталним ак-
цијама контрола и обустава електричне енергије уз мак-
сималан број екипа свакодневно на терену. Тренд добре 
наплате је настављен и у периоду после Нове године тако 
да је и у прва два месеца 2015. године, посебно у месецу 
фебруару огранак ЕД Врање био на врху ПД "Југоисток" у 
делу наплате. Ту треба посебно истаћи преко 25 милиона 
динара наплаћених потраживања од "Јумка".

Огранку Врање би било тешко да решава • 
дугогодишње проблеме без логистичке подршке самог 
привредног друштва. На који начин се одвијала 
сарадња?

Несумњиво да је значајна подршка руководства при-
вредног друштва и самог директора Дарка Булатовића, 
који су Електродистрибуцији Врање помогли слањем 
монтерских екипа из других огранака, па је и то дало 
ефекта који се одразио на побољшање наплате. Њихова 
помоћ је посебно драгоцена, јер Врање је мали град где се 
сви знају. Долазак других екипа са стране је знатно по-
бољшало ефекте контроле и искључења.

Велики проблем који притиска • 
Електродистрибуцију Врање је крађа електричне 
енергије. Прешево и Бујановац су годинама уназад 
црне тачке не само овог огранка, већ и целог 
привредног друштва. Које се ту мере предузимају да се 
енормној крађи у овим подручјима стане на крај?

Ова година биће дефинитивно посвећена смањењу не-
техничких губитака, односно сузбијању крађе електри-
чне енергије. Губици су у децембру прошле године изно-
сили 23,08, док је у истом месецу 2013. године  било укра-
дено 30,77 посто од испоручене електричне енергије. За 
целу прошлу годину губици су износили 25,72 посто, а 
2013. година је окончана са 27,56 посто украдене енергије. 
Ове бројке показују да је Електродистрибуција Врање и 
ту направила велики помак. Значи, прошлу годину смо 
завршили са 1,8 посто мање губитака, него претходне. 
Напори који су учињени током целе прошле године дали 
су резултате у смањењу губитака. Иако су црне тачке за 

губитке биле Бујановац и Прешево, мора се признати да и 
ту има неког помака. Бујановац је у 2013. години бележио 
губитке од 41,93 посто, а прошле године они су износили 
38,77 посто. У Прешеву губици су износили невероват-
них 47,26 посто у 2013. години, док је прошле године 
крађа била смањена на 46 посто. Без Прешева и Бујановца 
губици би се задржали на 15,71 посто и на тај начин били 
би на нивоу других огранака, па чак и бољи од неких 
огранака. Оно што је охрабљујуће, тренд смањења губи-
така је настављен и у 2015. години. У јануару месецу је је-
дино огранак ЕД Врање имао смањење губитака у односу 
на 2014. годину (32,65 посто у односу на 36,18 посто) и у 
односу на постављени план (јануар 2015. год- план 33,66 
посто).

Очекујемо подршку руководства "Југоистока" и по-
требна нам је добра логистика да би се тај посао ове годи-
не успешно привео крају. Ми смо већ предузели мере ти-
ме што смо још у децембру из Врања послали у Прешево 
три монтерске екипе на челу са шефом Гораном 
Миладиновићем, који ће се заједно са екипама у Прешеву 
константно бавити сталним контролама, измештањима 
мерних места и прикључцима. Тамо је дефинитивно би-
ло запуштено стање. Чињеница је и да тамо нема довољ-
но монтера који би могли квалитетно да обављају огро-
ман посао који је пред њима, али нема ни одговарајуће 
структуре која је њима потребна. У том смислу очекујемо 
да ћемо моћи да упослимо још монтера. Будући да ће се 
ускоро завршити Пословна зграда у Прешеву, створиће 
се услови да се кадрови  "појачају" у том монтерском делу. 
Да ће стање са губицима у Прешеву почети коначно да се 
сређује, уверавају и очигледни резултати који су постиг-
нути у само два месеца са  "техничком подршком" из 
Врања.

Хронична несташица монтера је већ дуго година • 
проблем који је присутан у свим огранцима и 
спречава прогресиван развој. Очекујете ли ту велике 
промене да би се резултати и на пољу наплате, али и 
смањења губитака лакше убудуће остваривали?

Велика је неусаглашеност између дужине мреже и броја 
запослених монтера који је одржавају. При том сматрам 
да је за подручје које одржава ова Електродистрибуција 
најлошији однос монтера и дужине мреже него у другим 
огранцима привредног друштва. Дужина надземне мре-
же напонског нивоа 10 kV је скоро 1500 километара, за-
тим 0,4 kV 3000 километара надземне мреже, што значи 
преко 4500 километара надземне мреже на 83 монтера у 
сталном радном односу. Дефинитивно би нам значило 
појачање кадрова у том делу технике и ја се надам да ће-
мо их добити без обзира на то што ће ове године доћи до 
крупних структуралних промена које тражи корпорати-
визација једне компаније. -Само ове године отићи ће нам 
у пензију седморо радника, а прошле године отишло их је 
четворо, што значи за мање од годину дана остајемо без 
једанаест радника међу којима има и монтера. Директор 
Булатовић је већ на почетку мог мандата изашао 
у сусрет да примимо пет монтера преко трећег 
лица, али то не решава овај горући проблем. 
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Очекујемо да ће ова најновија одлука о примању 
монтера у „Југоисток“ значајно побољшати пос-
тојећу структуру са којом можемо да кренемо 

жешће у борбу са губицима.

Електродистрибуција Врање је велике проблеме • 
имала и са судовима на својој територији са 
изрицањем привремених мера где сте ви у обавези да 
не искључујете неплатише док се не оконча судски 
поступак. Да ли се сада нешто променило и да ли је 
пракса са лиценцираним извршитељима још увек 
актуелна?

Пракса наплате путем такозваних приватних изврши-
теља у огранку Врање је и даље настављена. Својевремено 
је та пракса најпре заживела у огранку Врање од свих 
огранака привредног друштва. Онда је то једно време би-
ло пренето на ниво привредног друштва па сад је недав-
но опет враћено на територијалну надлежност које и по-
крива огранак Врање. Оно што је велики проблем који и 
даље мучи и на крају крајева оптерећује и озбиљно утиче 
на пословање врањске Електродистрибуције је што ос-
новни судови у Врању и даље доносе привремене мере 
укључења електричне енергије дужницима против којих 
се води судски поступак за надокнаду дуга за утрошену 
електричну енергију и та привремена мера траје до окон-
чања спора. И не само то, јер судије доносе привремене 
мере и кад их тужимо за самовласно прикључење, чак и 

онде где је утврђена неовлашћена потрошња која се, на-
равно, сматра кривичним делом. Чак је и директор Дарко 
Булатовић присуствовао неким састанцима са председ-
ником суда, а више пута је и мој претходник Зоран Кне-
жевић организовао састанке са представницима судских 
органа. За сада, од тих разговора није било баш много 
ефекта. Овакав проблем имају још у Крагујевцу и више 
нигде на територији ЕПС-а, а поготову не у осталим огра-
нцима привредног друштва. Неки судија не изриче при-
времене мере, неки да, што подразумева да буквално ова 
пракса зависи од субјективног судијског мишљења. Очи-
гледно је да је ово системски проблем и да би га требало 
решавати на неком вишем државном нивоу.

Имамо велики проблем и са ометањем приватног посе-
да, не дозвољавају нам да буквално обављамо своје редо-
вне активности. Ту би нам, наравно, доста помогло по-
стављање измештених мерних места. ЕПС је најавио на-
бавку нових 20 000 бројила, и то би могло да помогне. Ми 
смо максимално одрадили до сада то што смо могли, али 
је то опет недовољно да се спречи крађа струје. То није 
само наш проблем, има га у свим електродистрибуција-
ма. То би нам свакако помогло, иако смо одрадили добар 
део тога у Врању, Бујановцу и Прешеву. Јер управо та из-
мештена места омогућавају бољу контролу, али и лакшу 
обуставу електричне енергије.

Оливера Манић 

КОНАЧНО И САРАДЊА СА 
ПОЛИЦИЈОМ
Што се тиче спречавања неовлашћене потрошње  
сада имамо и подршку полиције. Одржали смо и 
неколико састанака са председником Суда, 
Тужилаштвом и Органима МУП-а, који су уродили 
плодом и сада код проблематичних купаца који 
нас спречавају да обављамо свој посао имамо и 
сарадњу полиције, навео је директор Николић. 
-Наравно, и за асистенцију полиције потребна је 
одређена правна процедура да се спроведе како 
би они могли да добију налог Тужилаштва да 
изађу са нама на терен. Мора се признати да се у 
том погледу доста променило, јер сада постоји и 
воља државе да се овај проблем у Бујановцу и 
Прешеву реши. Директор "Југоистока" је одржао 
неколико састанака са председницима општина и 
представницима и суда и тужилаштва где је јасно 
указано да је овакво стање неодрживо и да је на 
тај начин пренета порука да свест грађана на том 
подручју мора да се мења.
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Струја стигла, путеви 
непроходни

аЈишки ПОтОк ПОПлавиО гРделицу и ОкОлна села

П оплаве на југу Србије средином јануара ове годи-
не нанеле су велику штету и становништву на 
подручју Лесковца и Врању. Бујица је поплавила 

многе куће, уништила путеве, направила одроне и кли-
зишта и уништила електроенергетску мрежу.

Ајишки поток, заправо поточић који протиче кроз Грд-
елицу нарастао је до те мере да је уништио три главна 
стуба која снабдевају Грделицу и околна села електрич-
ном енергијом. Брзим реаговањем радника Електроди-
стрибуције Лесковац стубови су поправљени и мештани 
су за кратко време добили струју.

Није било једноставно, а да не говоримо колико је било 
опасно радити овакав посао када је свуда око тебе вода. 
Стигли смо на лицe места одмах по позиву грађана, ски-
нули напон и поправили стубове, после чега је струја од-
мах стигла у овај крај. Највећи проблем задао нам је један 
од главних стубова који су радници тешком муком сачу-
вали од бујице и задржали га, практично, на парчету 
земље коју је бујица свуда наоколо однела. Да није било 
наших монтера, стуб би пао и мештани би били без струје 
дуже време, каже Милан Анђелковић из пословнице ЕД 
Лесковац у Грделици.

Монтерима су доста помагали и мештани који су поп-
рављали путеве и прилазе до стубова.

Овако нешто не памтим, а дуго живим у Грделици. Да 
се једна мала речица, на коју у летњим месецима и не об-
раћамо пажњу, излије и све потопи. Одједном – нема 
струје, нема проходних путева, људи не могу на посао, де-
ца не могу у школу... Направили смо мобу, засукали рука-

ве и узели лопате у шаке да сами себи помогнемо колико 
можемо. Могу да вам кажем да су жене биле ревносније у 
овом послу. Сада барем може да се иде на посао и у шко-
лу, може да почне живот, а све остало што је поплава уни-
штила, решаваћемо једно по једно. Струја нам је била ја-
ко важна јер ни у селу више не може да се живи без струје 
–прича нам Виолета Радивојевић која се, како кажу ме-
штани, највише истакла у послу.

Када поправе путеве, мештани ће морати да попра-
вљају и куће које је захватила поплава.

Наше куће су поред саме речице па је већина нас, опре-
за ради, градила потпорне зидове. Ни то није помогло 
под налетом бујице, каже Станка Ивановић, којој је вода 
ушла у кућу.

Покушали смо да стигнемо и до Црне Траве, али тамо 
је још увек непроходно. Мештани кажу да се тамо не мо-
же још увек због великих одрона. До села су стигли само 
монтери Електродистрибуције Лесковац како би мешта-
нима десетак махала, углавном настањених старим и бо-
лесним људима, обезбедили уредно напајање електрич-
ном енергијом.

Црна Трава је, иначе, највиша тачка на подручју Еле-
ктродистрибуције Лесковац, где су проблеми у снабде-
вању електричном енергијом учестали. Становници овог 
подручја су, без обзира на то, најуредније платише. Зато 
заслужују да се и по оваквом времену до њих стигне што 
пре – објашњава нам Милан Анђелковић из лесковачке 
Електродистрибуције.

М.В.

Бујица на подручју Грделичке општине нанела велику материјалну штету
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У Огранку ЕД Лесковац је крајем јануара за новог директора Огранка именован 
Душан Анђелковић, дипломирани електроинжењер. Анђелковић је дипломирао на 
Електронском факултету у Нишу, смер индустријске енергетике. Од 2002. до 2008. 
године, радио је у фирмама „Универзал“ Лесковац, као шеф техничке продаје, 
„Metalex d.o.o. Beograd“ као менаџер продаје за југоисточну Европу и у „Алпос д.о.о.“ 
Шентјур, Словенија, као менаџер продаје за Србију. У „Електродистрибуцији 
Лесковац“ је почео да ради 2008. године, као самостални стручни сарадник за 
мерење и локализацију кварова. Анђелковић је један од малобројних инжењера из 
наше земље који је у Немачкој завршио специјализовану обуку за коришћење 
термовизије у циљу локализације кварова, у организацији фирме SEBA kmt. 

Директор Пословног система, Братислав Стефановић, дипл.правник, радио на месту 
руководиоца Сектора за правне и опште послове и послове људских ресурса  а од 
2007. до 2009. био и директор Огранка ЕД Лесковац.

Директор техничког система, Ненад Милошевић, дипл.ел.инж. радио је пре тога на 
месту шефа Службе за планирање погона, релејне заштите и система даљинског 
управљања.

Директор Погона Лесковац, Мирољуб Арсовић, дипл.ел.инж. радио је на месту шефа 
Службе за одржавање електроенергетских објеката високог напона.

Н.С. 

Душан Анђелковић, нови директор огранка ЕД Лесковац

Братислав Стефановић, нови директор Пословнног система

Ненад Милошевић, нови директор техничког система

Мирољуб Арсовић, нови директор Погона Лесковац

Кадровске промене у ЕД Лесковац
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ДОЛИНЕ ПРЕМОШЋЕНЕ  
РЕКОНСТРУИСАНИМ ДАЛЕКОВОДОМ 

ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ У  
ДРУШТВУ КОЛЕГА КОЈИ ОСТАЈУ

З има најтеже погађа планинске делове електродис-
трибутивног конзума. Кад завеје, све је теже, а најте-
же је уопште доћи до места квара и отклонити га. 

Због тога је од велике важности да се изврши реконструк-
ција мреже тамо где је највећа вероватноћа да ће отежа-
ни, да не кажемо немогући, услови рада током зимских 
месеци, бити велика препрека за отклањање кварова ако 
до њих дође. Да не би до тога дошло, потребно је замени-
ти стубове, поставити нове, јаче проводнике.

Тако је крајем прошле године урађено у једном од нај-
недоступнијих планинских делова Пословнице Вучје 
(Погон Лесковац). Реконструисан је 10 kV извод из ТС 
„Мирошевце“ – „Правац Планина“. Уместо старих стубо-
ва од импрегнисаног дрвета, постављени су бетонски. 
Укупно је постављено 17 нових стубова и два портала. 
Стари проводници пресека 25 mm2 и 35 mm2, на многим 
местима настављани, замењени су новим, пресека 50 
mm2. Као и на још неколико локација у другим  планин-
ским деловима ЕД Лесковац, и овде су морале да се пре-
мошћују долине. Овде су препреку, која је успешно савла-
дана, представљале Меловска и Гагинска долина. Због 
тога су растојања између два стуба на овом делу знатно 
већа од стандардом прописаних, а највеће растојање из-
носи 480 метара. 

По речима шефа Пословнице Вучје, Горана Величовића, 
на целом овом изводу има 540 купаца, а највећи ефекат у 
позитивном смислу, осетиће 150 купаца, на делу који је 
реконструисан. 

Н.С.

Е лектродистрибуција Лесковац има дугу традицију 
неговања односа са својим пензионерима. „Место 
рада“, како се то сувопарно законодавним језиком 

каже, у нашој традицији, у нашем поднебљу, има и нешто 
шире значење. То је место, односно друштвени круг, у 
којем током више деценија делите добро и зло са другим 
људима, својим колегама. То је круг у којем потврђујете 
себе као личност, потврђујете своје знање, вештине, 
осећај одговорности за друге – оне за које радите, као и 

оне са којима радите. Због тога, ЕД Лесковац увек настоји 
да тај, за већину радника дуго очекивани тренутак, али 
понекад и трауматична промена, буде обележен указа-
ном пажњом колектива у којем су провели свој радни 
век.

Тако је, крајем прошле године, Синдикална организа-
ција Огранка ЕД Лесковац, уприличила малу свечаност 
за све раднике Огранка који су у току 2013. и 2014 године 
отишли у пензију. Одзив је био врло добар, јер је од три-
десеторо новопечених пензионера, овом скупу при-
суствовало више од двадесет. 

Изражавајући најбоље жеље за добро здравље и дуг 
пензијски стаж дојучерашњим колегама, Игор Станковић, 
председник СО ЕД Лесковац, посебно се свима захвалио 
што су своје најбоље године и своју младост уградили у 
предузеће у којем данас радимо. Уз обећање да ће се они 
који остају у предузећу, борити за очување деценијама 
заједнички грађене куће, зване „Електропривреда 
Србије“, Станковић је још једном пожелео пријатно дру-
жење новим пензионерима.

Н.С.
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Пролећна акција  
добровољног давања крви у ЕД Лесковац

Спортско удружење СО ЕД Лесковац  
покренуло два нова турнира

С портско удружење Синдикалне организације ЕД 
Лесковац, у богати репертоар својих активности 
уврстило је недавно још два спортска догађаја. Пар 

дана пре завршетка старе, 2014. године, организован је 
кошаркашки турнир под називом „Више од игре“. Ко је ту 
био Гуливер, ко Лека Банкрот; ко Костоломац а ко Бецић 
– не знамо, али је важно да је турнир оправдао свој назив. 
На турниру су учествовале четири екипе: Војске Србије, 
ветерана “Здравља“, Градске управе Града Лесковца и 
„Електродистрибуције Лесковац“. У четири екипе, било 
је укупно четрдесет такмичара а победила је, према оче-
кивањима, екипа ветерана КК „Здравља“. 

Десетог јануара организован је меморијални шаховски 
турнир „Станиша Тасић“ у просторијама Погона Ле-
сковац. Турнир је назван по нашем преминулом колеги 
из Погона Сурдулица. Учешће је, због веома лоших вре-
менских прилика (залеђени путеви) узело шест такмича-
ра, мада је позвано више колега из свих огранака ПД 

„Југоисток“. Двојица такмичара из ЕД Лесковац и четво-
рица из ЕД Ниш, играли су по Бергеровом систему (сва-
ко са сваким) а на крају, победник је био Јован Митић из 
ЕД Лесковац. 

Коначна табела: 1. Јован Митић, ЕД Ле (5 поена), 2. Ми-
одраг Петковић, ЕД Ни (4 поена), 3. Вукашин Љубеновић, 
ЕД Ниш (3 поена), Милош Делибашић, ЕД Ниш (1,5 по-
ен), Јовица Димитријевић ЕД Ле (1 поен) и Саша Сто-
јановић, ЕД Ниш (0,5 поена). Пехаре за прва три места 
уручио је Зоран Тасић, син покојног Станише Тасића.

Спортско удружење СО ЕД Лесковац, планира да оба 
такмичења постану традиционална, с тим што шахисти 
размишљају о промени термина, с обзиром да зими коле-
ге из других огранака могу имати проблема у доласку, 
као што је ове године био случај.

Н.С.

Учесници кошаркашког и шаховског турнира

Д обровољни даваоци крви из ЕД Лесковац окупили 
су се поново 20. марта у просторијама Погона 
Лесковац, ради наставка своје хумане мисије. Дуга 

традиција ове активности у ЕД Лесковац, чини да све те-
че глатко, брзо, уз пуно смеха и доброг расположења. Ка-

ко и не би када сви добровољни даваоци крви, као и ме-
дицински радници Службе за трансфузију крви Опште 
болнице у Лесковцу, добро знају колико ће значити нове 
количине резерве крви. 

Овога пута крв су дала 42 добровољна даваоца. По ре-
чима Маје Даниловић, организатора у Служби за транс-
фузију крви,поред Електродистрибуције Лесковац, као 
значајнији пунктови за прикупљање крви у граду, такође 
већ дужи низ година, функционишу „Здравље Актавис“, 
„Водовод“ „Гимназија“ средња техничка школа „Раде 
Металац“. Радници „Железнице Србије“ једном годишње 
организовано одлазе да дају крв у просторијама болни-
це, а у просторијама „Телевизије Лесковац“ такође се јед-
ном годишње организује акција добровољног давања кр-
ви, којој се одазива велики број грађана. Свима можемо 
из срца поручити: хвала вам за оно што несебично чини-
те да бисте помогли другима.

Н.С.
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Нова невремена и прекиди у напајању

В еће количине врло влажног снега који се лепи за 
проводнике (ноћна мора за електромонтере) а затим 
и кише, у неколико наврата, почев од 23. и 24. јану-

ара, па затим, 1. и 7. фебруара, узроковале су прекид у на-
пајању на више локација у брдско-планинским предели-
ма: највише на територији општина Медвеђа, Босилеград 
и Црна Трава. Тако је у једном моменту, на подручју по-
словнице (општина) Медвеђа ван функције било 75 тра-
фостаница (углавном се ту све ради о стубним трафоста-
ницама) да би се убрзо после тога стање у великој мери 
поправило, али су нове падавине доносиле нове пробле-
ме. Истину за вољу, снег је, када је био највиши, достизао 
1,2 метра, тако да је проходност до места квара била ос-
новни проблем. 

На подручју пословнице (општине Босилеград) такође 
је било доста проблема. По речима шефа ове пословнице 
Саше Миланова, током највећег невремена број тра-
фостаница које су биле у квару варирао је од 56, преко 83 
до 114.

У Медвеђи је то нешто слабије, каже тамошњи шеф по-
словнице Жарко Ђорђевић. У Црној Трави, као изразито 
планинском пределу, такође је било прекида, не у толи-
ком броју, мада је тамошње становништво крајње про-
ређено, па насеља и засеоци који се помињу једва да имају 
по пар активних потрошача. Углавном, као и код свих до-
садашњих сличних ситуација, наше екипе су брзо реаго-
вале, и за релативно кратко време отклањале највећи део 
кварова, али ситуација је много зависила од проходности 
путева и општег развоја временских прилика.

Н. Станковић
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Успех предузећа је успех 
свих запослених

нОви диРектОР електРОдистРиБуциЈе ПРОкуПље : Јесенка БулаЈић

Б улајићева је завршила гимназију у Прокупљу а ди-
пломирала је права на Правном факултету у Ни-
шу. У Електродистрибуцију Прокупље дошла је 

1987. године и почела  да ради  као референт за опште и 
правне послове. Убрзо је постала шеф Службе за правне 
послове, а са овог радног места касније постаје и руково-
дилац Сектора за опште и правне послове. Директорска 
позиција дошла је као круна њене успешне каријере и бо-
гатог радног искуства, јер јој је до пензије остало тек неш-
то више од пет година.

Жеља јој је, како подвлачи, да буде прва међу једнакима 
у успешној фирми. -Желим да будем на челу предузећа 
које успешно послује а да тај ланац успеха чини не само 
добар тим мојих сарадника, већ сваки појединац који ов-
де ради, каже директорка Јесенка Булајић. Она зна, како 
напомиње, да је очекују бројни пословни изазови, али да 
се добром сарадњом и здравом комуникацијом са сарад-

ницима и радницима овог предузећа може све прева-
зићи. Њен успех биће успех свих запослених, јер без њи-
хове посвећености раду, како директорка наводи, нема 
ни правих резултата.

Осим редовних активности око наплате, приоритет 
пословања Електродистрибуције Прокупље биће 
смањење губитака електричне енергије на овом подручју. 
-Ове године следи и реализација значајних инвестиција 
попут изградње 35 киловолтног кабловског вода за транс-
форматорску станицу 35/10 kV "Мала Плана", мешовитог 
вода на улазу у Куршумлију, изградња нових стубних 
трафо станица у оним деловима огранка где је потребно 
да се побољшају напонске прилике и доградња Пословне 
зграде у Житорађи, поручује директорка Булајић.

О. Манић

Први пут откако је формирано 
Привредно друштво "Југоисток-Ниш", 
а вероватно и откако је настало 
електродистрибутивно предузеће за 
подручје Прокупља и целог топличког краја, 
на чело Електродистрибуције "Прокупље" 
постављена је једна дама. Јесенка Булајић 
је преузела кормило овог предузећа после 
вишегодишњег радног искуства у овој 
фирми. На позицију директора је дошла 
са места руководиоца Сектора за опште 
и правне послове , а краће време је била и 
директор пословног система.

Директор ЕД Прокупље, Јесенка Булајић : Успешан 
тим чине сви запослени
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Бољи напон за  
луковску бању

Пд "ЈугОистОк" ПОмаже РазвОЈ БањскОг туРизма у ОПштини куРшумлиЈа

В ишедеценијски проблем непоузданог снабдевања 
и лоших напонских прилика у Луковској бањи и 
околних села је коначно решен изградњом и ста-

вљањем у функцију новог далековода Селова- Луковска 
бања напонског нивоа 35 kV. На тај начин помаже се раз-
вој бањског туризма у овом делу општине Куршумлија, 
али и поспешује привредно оживљавање овога краја. 
Овако је истакнуто на скромној свечаности уприличеној 
поводом пуштања новог далековода у рад на потезу из-
међу бране у Селови и Луковске бање, а којој су при-
суствовали директор Привредног друштва "Југоисток-
Ниш" Дарко Булатовић, директор АД "Планинка" под 
чијим су окриљем хотелски комплекси у Луковској бањи, 
Радован Раичевић и директорка Електродистрибуције 
Прокупље, Јесенка Булајић са сарадницима.

Директор "Југоистока" Дарко Булатовић је овом прили-
ком истакао да ово привредно друштво брине о потреба-
ма за електричном енергијом како у граду, тако и на се-
оском подручју, чиме жели да створи неопходне услове за 
рад разних привредних делатности. Далековод је, како је 
Булатовић рекао, опремљен модерном опремом за даљин-
ско управљање тако да осигурава да Луковска бања што 

ређе и у краћем временском трајању буде без напајања 
електричном енергијом. Вредност ове инвестиције укуп-
но износи око 56 милиона динара, док је завршетак по-
следње фазе коштао нешто преко десет милиона динара.

-Чинимо све што је нужно да олакшамо живот житеља 
у овим селима, те смо зато и одлучили да изградњом овог 
далековода и уградњом модерне опреме, омогућимо ста-
билније напонске прилике и уопште поузданије снабде-
вање електричном енергијом, подвукао је директор Була-
товић. Он је навео да је стари далековод пролазио најне-
приступачнијим тереном и да је био један од десет нај-
проблематичнијих далековода на подручју "Југоистока". 
Стари далековод, како је Булатовић напоменуо, је и даље 
у функцији, чиме се у потпуности осигурава стабилно 
снабдевање овог дела Куршумлије. У плану је и изградња 
нове трансформаторске станице напонског нивоа 35 kV у 
Луковској бањи, али за сада се напајањем из десеткило-
волтног извода задовољавају потребе тамошњих житеља 
за електричном енергијом   Ваља истаћи да трансформа-
торска станица 35/10 kV "Селова" напаја 96 километара 
десеткиловолтне мреже и да је 99 посто на овом 
подручју надземна мрежа.  

После четврт века откако 
су кренули први радови, нови 
далековод Селова- Луковска 
Бања напонског нивоа 35 kV  
коначно омогућава неометан 
развој бањског туризма у 
Луковској бањи, али и поузданије 
снабдевање околних села. 
Тиме су створени услови 
за квалитетније напајање 
електричном енергијом овог 
дела општине Куршумлије, 
али и веће могућности за њено 
привредно оживљавање. Траса 
новог далековода је дуга 14,7 
километара, али је и стари 
далековод остао у функцији.

Поуздано снабдевање са новим 
далеководом омогућава неометан 
развој бањског туризма, али и 
оживљавање привреде
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Последњих година Луковска бања све више 
привлачи госте из целе Србије, али и из суседних 
држава, јер су природни потенцијали за рекре-

ацију и рехабилитацију оболелих од коштаног система 
огромни. Зато је неопходно изградити што више смештај-
них капацитета и угоститељских објеката који ће омо-
гућити адекватан развој бањског туризма, што опет не-
миновно повлачи за собом и стварање услова за поуздано 
снабдевање електричном енергијом. 

Са завршетком овог далековода, према речима руково-
диоца Сектора за управљање електроенергетским објек-
тима у прокупачкој Електродистрибуцији Часлава Ђо-
рђевића,  ти услови су обезбеђени. -Инвеститор последње 
фазе је управо Електродистрибуција "Прокупље" на чи-
јем се конзуму налази Луковска бања, каже Ђорђевић. 
-Извођач радова је предузеће "Инком" из Бајине Баште, 
који су на тендеру изабрани за извођење не само електро-
монтажних радова, већ и за сечу растиња у дужини од 
око 14,7 километара, колико заправо и износи дужина 
далековода, напомиње Ђорђевић. Он истиче да се са ра-
довима кренуло почетком априла ове године, а да је већ 
на почетку јула све завршено. 

Луковска бања и сва насељена места до ње од Селове се 
сада напајају десет киловолтним далеководом  из тра-
фостанице "Селова" 35/10 kV напонског нивоа и снаге  2,5 
MVA,  која се налалази на 19 километара од бање. На да-
леководу је прикључено 26 трафостаница 10/0,4 kV на-
понског нивоа, те зато и не чуди што је често долазило до 
испада овог далековода, због чега су хотелски капаците-
ти у Луковској бањи морали да трпе нестанак струје док 
се квар не би открио и санирао.

Дужина наведеног далековода са огранцима  прелази 
40 километара  ваздушне мреже, наводи Ђорђевић. Мре-
жа у целој својој дужини, према Ђорђевићевим речима,  
пролази кроз неприступачни терен обраслом густом шу-

мом. Одржавање овог далековода је отежано а кварови су 
били веома чести и дуготрајни, а поготово у јесењем и зи-
мском периоду. -С обзиром на то да се Луковска бања у 
последње време интезивно развија потребно је да има си-
гурно напајање струјом а поготово туристички комплекс 
који послује у саставу  "Планинке "из Куршумлије, под-
влачи Ђорђевић.

Давне 1991. године започета је изградња надземног 35 
kV вода из трафостанице 35/10 kV и снаге  2,5 MVA "Се-
лова" од бране на Селови до Луковске бање. Извођач ра-
дова тада је био “КАРПОШ” из Скопља, који је израдио 
пројектно-техничку документацију и извео грађевинске 
радове са својим материјалом (стубови, бетонски темељи 
и уземљење), за који је и издата дозвола за изградњу од 
стране надлежног органа општине Куршумлија у складу 
са тадашњим законским прописима . С обзиром  на то да 
се бивша СФРЈ распала и радови су престали. Материјал 
који подразумева уже и изолаторе су остали у магацину у 
Погону Куршумлија.

Претпрошле године је обављено препројектовање да-
лековода по новим  техничким прописима, изабрали смо 
извођача радова путем тендера и радови су почетком ап-
рила ове године могли да почну, каже Ђорђевић.  Прво је 
требало очистити трасу од растиња па онда демонтажа 
старе спојне и овесне опреме па монтажа нове спојно 
овесне опреме а затим развлачење Ал-Че ужета 95 mm . 
-Сада следи увод далековода у ТС 35/10 kV  "Селова" и у 
мрежу 10 kV у самој бањи. Далековод ће радити као десет 
киловолтни све до изградње трафостанице 35/10 kV, kоја 
се планира у самој Луковској бањи, истиче Ђорђевић. 
Поузданост напајања ће бити решена јер је то директна 
веза на електроенергетској мрежи (без огранака) са 
бољим пресеком ужета и већим степеном изолације.

Оливера Манић
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диРектОР ЈугОистОка у акциЈи са мОнтеРима у ОПштини житОРађа

Директор ПД „Југоисток“ Дарко Булатовић : Даноноћном 
контролом спречићемо крађу струје у селу Вољчинце

Село вољчинце рекордер  
у крађи струјe
Село Вољчинце је највећи потрошач 
електричне енергије у општини Житорађа, 
а скоро половина мештана овог села краде 
струју. „Мерна места постављамо на 
стубовима где постоји високи напон како би 
их заштитили, али ни то не помаже. У овом 
селу постоје тимови специјализовани за 
неовлашћено прикључивање“ – каже директор 
ЕД "Југоисток" Дарко Булатовић и додаје да 
то неће спречити ово привредно друштво да 
изађе на крај са несавесним грађанима.

С труја се у овим селима краде искључиво ноћу, па је 
екипа „Југоистока“ управо због тога кренула у ак-
цију у вечерњим сатима, по мраку, како би у "про-

блематичним" селима општине Житорађа проверила 
стање. После обиласка неколико локација задржала се у 
селу Вољчинце у којем је потрошња највећа, а најмање се 
плаћа.

„Они се директно везују на проводнике и струју краду 
претежно ноћу. Покушавали смо на разне начине да им 
доскочимо. Искључивали смо струју, у појединим случа-
јевима и десет пута, али су се они увек изнова прикључи-
вали. Подигли смо бројила високо на стубу, близу прово-
дника којима нестручно лице не сме да приђе. И у таквим 
случајевима су се снашли. У селима имају  људе који их 
прикључе и који знају тај посао. Покушали смо и да раз-
говарамо с људима. Прича је класична. Кажу да немају 
пара да плате. А анализе говоре да је потрошња далеко 
већа од просечне потрошње једног домаћинства. Мешта-
ни струјом, коју краду, греју ноћу пластенике. Поткрадају, 
дакле, ЕПС и државу. Крађа струје је, такође, крађа јер 
струја је роба коју ми продајемо тржишту – каже дирек-
тор „Југоистока „ Дарко Булатовић.

Екипе "Југоистока" су, при изненадним контролама, 
знале да на лицу места ухвате појединце који се пењу на 
стуб, по мраку и без појаса што је ризично и по њихов 
живот. Познато је да у овим селима постоје и специјали-
зовани тимови који стручно раде овај посао – каже Дејан 
Величковић, један од шефова у "Југоистоку" који је са 
радницима на терену сваке ноћи.

„Претпостављамо да они поседују специјална кљешта 
за мере и драгоцене метале којима враћају стање на број-
чаницима. Понекад у журби претерају у враћању па пот-

рошњу спусте на најнижи ниво тако да је на први поглед 
јасно да је неко дирао бројило.

У крађи се користе разним техникама. Онемогућавају 
реално мерење на бројилу, постављају магнете, отварају  
бројила и мењају отпорнике, секу отпорнике код диги-
талних бројила, код механичких коче диск или у бројила 
гурају филмове. И шта год ми смислили да их заустави-
мо, увек имају нову технику којом нам доскоче.

Вечерашњи пример је класична крађа струје директно 
са мреже, којом се напајају пластеници. Зато се краде 
ноћу, јер је загревање у пластеницима потребно ноћу. 
Осим тога, реч је о већој количини струје, а директно пр-
икључивање на мрежу то омогућава - наглашава Дејан 
Величковић. Директор "Југоистока" Дарко Булатовић је, 
заједно са екипом монтера, обишао више села ове општи-
не. У овим селима је откривена неовлашћена потрошња 
електричне енрегије.

„Гледано појединачно, то није огромна крађа као код 
великих потрошача. Али, ако се накупи пола села које 
краде, то је велика сума новца, дакле велика штета нане-
та и ЕПС-у и држави. Зато ми нећемо одустати од дано-
ноћне контроле, јер ако чекамо правосудне органе, онда 
поступак дуго траје а штета се нагомилава. Осим тога, 
бележимо и случајеве где појединци у готовом плате по 
пресуди, а потом наставе да краду струју“ – објашњава 
директор Булатовић.

Он најављује интензивну контролу и у наредном пери-
оду, не само околних села у којима ће екипе „Југоистока“ 
радити даноноћно, већ и великих потрошача који краду 
струју у Нишу и којима се, како каже, већ ушло у траг.

М.Видојковић
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СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ  5. Март
Свести потрошњу електричне енергије на најмањи 
могући ниво, смањити  финансиjске издатке, а при томе 
не нарушити ниво комфора, већ повећати ниво 
удобности. Наша земља троши двоструко више 
енергије од светског просека, а чак шест пута више од 
неких европских земаља. Едукацијом и подизањем 
свести могуће је остварити рационално управљање 
енергијом чиме би се уштедела енергија а  смањили 
финансиjски издаци.

Светски дан енергетске ефикасности се обележава 
сваке године петог  марта у част  првог састанка 
светских експерата одржаном на овај дан 1998. год. у 
Аустрији где су покушавали да нађу решење 
енергетске кризе.

Енергетска ефикасност је и данас после двадесет 
година вaжна тема. Kако смањити  потрошњу 
електричне енергије, а при томе не нарушити услове 
рада и живота и  не утицати на климатске промене. 
Појам енергетске ефикасности се најчешће односи на 
два значења, од којих се једно односи на уређаје, а 
друго на мере и понашања. Енергетски ефикасан уређај 
се сматра онај који има велики степен  корисног дејства 
тј. мале губитке приликом трансформација једног вида 
енергије у други. На пример, обична сијалица велики 
део енергије претвара у топлотну, а само мали део у 
светлосну енергију, и у том смислу представља 
енергетски неефикасан уређај.

Најчешће мере  које се предузимају у циљу смањења 
губитка енергије и повећања енергетске ефикасности 
су замена необновљивих енергената обновљивим, 
замена енергетски неефикасних потрошача 
ефикасним, изолација простора који се греје или 
хлади, замена дотрајале столарије у просторима 
који се греју, уградња мерних и регулационих 
уређаја за потрошаче енергије, увођење тарифних 
система од стране дистрибутера који ће подстицати 
штедњу енергије, што ће вероватно ускоро уследити.   

По неким проценама куће и зграде у Србији 
су тако лоше изоловане да се кроз 
зидове и прозоре губи чак и до 80 
посто енергије. Домаћинства су 
највећи расипници, али доста 
енергије се изгуби и у 
фабричким халама и 
саобраћају. Домаћи 
прописи морају се 
ускладити са 
захтевима Европске 
уније. Статус 
кандидата који је 

Србија добила убрзао је и доношење дуго 
најављиваних закона и правилника о рационалној 
потрошњи енергије и оснивању Фонда енергетске 
ефикасности. Неопходно је да и локалне заједнице, 
општине и јавна предузећа уведу систем управљања 
енергијом. Стручњаци кажу да је улагање у енергетску 
ефикасност прилично скупо, али прорачуни говоре да 
се кроз мање рачуне за струју и грејање уложена 
средства брзо исплате. Ипак, пре свега је потребно 
подићи свест грађана о неопходности штедње енергије.

Како би се смањила потрошња енергије држава је 
најавила да ће ове године неке пројекте енергетске 
ефикасности посебно финансирати.

Међународна агенција за енергетику (ИФА), процењује 
да ће се у свету потрошња енергије повећати за 40 
посто током наредне две деценије, што значи да владе 
свих земаља треба да спроводу посебне мере

М. Шиндић



у галеРиЈи "сРБиЈа" уз учешће 20 излагача

ОТВОРЕН СВЕТОСАВСКИ САJАМ КЊИГА

Др Неле Карајлић- од рок звезде до успешног писца Потражња за лепом књижевношћу никад не јењава

Једанаести Светосавски сајам књига на коме је 
учествовало 20 излагача отворен је 24. фебруара у 
Галерији "Србија" у Нишу. Сајам је, уз уводну реч 
градоначелника Ниша проф. др Зорана Перишића, 
свечано отворио познати музичар, писац, глумац и 
режисер Ненад Јанковић алијас др Неле Карајлић који 
је нешто касније у Павиљону у Тврђави промовисао 
своју књигу "Фајронт у Сарајеву". Своје књиге 
представили су и Катарина Киковић Јовић, Стеван 
Бошњак, Биљана Станојевић, Виолета Јовић и 
Владимир Вучковић.

Штандове су, између осталих, имали "Мали принц", 
"Ленто, "Феникс либрис", "Беокњига", "Каирос", " Paideia 
", НКЦ и "Медивест".

Сајамске награде су додељене задњег дана фебруара. 
Награда за најбољу едицију припала је издавачкој кући 
"Paideia" за библиотеку "Маштарије" у оквиру које је 

објављено шест томова сабраних дела Филипа Рота 
током 2013 и 2014. године.

Награда за посебну књигу као издавачки подухват 
додељена је антологији македонске љубавне лирике 
"Од чежње до ероса", преводиоца Данијеле 
Костадиновић у издању Нишког култуног центра.

Графички жири је одлучио да награду за технолошко-
технички третман књиге додели издавачкој кући 
"Вулкан" за књигу "Лечење биљем" Јована Туцакова.

Стручни жири одлучио је да ове године не додели 
"Светосавски печат" за укупну издавачку продукцију, 
будући да, како кажу, ниједан од присутних издавача 
није у целини испунио задате критеријуме.

Светосавски сајам књига је трајао до 4. марта.

С. М.
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