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3ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Под генералним покровитељством Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије, ЈП „Елек-
тропривреда Србије“ и ЈП „Електромрежа Србије“, на 
Златибору је 17. маја свечано отворено 32. саветовање 
Српског националног комитета Међународног савета 
за велике мреже CIGRE 2015.

На овом саветовању које има за циљ да стручној јавно-
сти представи најновија техничка знања и искуства из 
области производње, преноса и потрошње електричне 
енергије биће представљено укупно 170 радова у оквиру 16 
студијских комитета, а очекује се присуство више од 
1.000 стручних и научних радника, пословних људи из 
електропривредних компанија, пројектантских, консул-
танских и научно-истраживачких институција из Ср-
бије и земаља у окружењу - рекао је мр Гојко Дотлић, пред-
седник CIGRE Србије, поздрављајући учеснике и представ-
нике националних комитета из региона - Словеније, Цр-
не Горе, БиХ и Хрватске.

Он је истакао да је у овој области направљен и корак 
напред у међусобној сарадњи земаља у региону, с обзиром 
на то да је са радом почела и регионална организација 
CIGRE – SEERC, у којој је тренутно учлањено 11 нацио-
налних комитета из региона.

Говорећи о актуелној реорганизацији у „Електропри-
вреди Србије“, Дејан Поповић, члан Надзорног одбора ЈП 
ЕПС, истакао је да је упркос великим отпорима тај про-
цес одмакао, тако да ће од 1. јула ова компанија послова-
ти у оквиру три правна субјекта. 

Покренуте су све инцијативе и донета одговарајућа до-
кумента, Влада Србије је донела закључак у којем су дефи-
нисани сви рокови, а након 1. јула нам предстоји још те-
жи корак прелазак из јавног предузећа у акционарско 
друштво - казао је Поповић и поручио да ЕПС има довољ-
но стручних кадрова који ће обезбедити да остане лидер 
у региону. 

Поповић се захвалио Програмском одбору што је у рад 
Саветовања уврстио две актуелне теме које у значајном 
обиму детерминишу садашњост и будућност „Електро-
привреде Србије“.

У име регионалне организације CIGRE за југоисточну 
Европу, назване SEERC присутне је поздравио њен пред-
седник др Крешимир Бакич, који је објаснио да је тренут-
но учлањено 11 националних комитета CIGRE / Ита-
лија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, 
Црна Гора, Македонија, Грчка, Румунија, Турска и Украји-
на, а национални комитети Аустрије и Мађарске су пос-
матрачи. 

Небојша Петровић, саветник генералног директора 
ЕМС-а, рекао је да је у претходном периоду ЕМС реализо-
вао и пустио у погон ТС 400/110 kV „Врање 4“, почео из-
градњу двоструког 400 kV далековода између Румуније и 
Србије и 400 kV далековода између Крагујевца и Краљева. 
Он је најавио да ће ЕМС до краја 2015. године пустити у 
рад регионалну берзу електричне енергије. 

(преузето из е-инфа)

Трансфер струке, искуства и знања

ОТВОрЕНО 32. САВЕТОВАњЕ CIGRE 2015 НА ЗлАТИБОру

Направљен корак напред  у међусобној сарадњи земаља у региону
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Први дан Саветовања „CIGRE 2015” 

Искуства вредна за будућност 

Почетак првог радног дана 32. међународног 
саветовања „CIGRE 2015” протекао је у знаку две 
панел презентације које су биле посвећене двема 
актуелним темама у енергетској области Србије, 
великим поремећајима у електроенергетском 
систему Србије који су изазвале велике временске 
непогоде у 2014. години, као и досадашњим 
искуствима у протеклих десет година 
либерализације тржишта електричне енергије у 
Србији. У оквиру првог панела учесницима 
саветовања представљени су узроци, последице, 
предузете хитне мере и радови на санацији 
хаварија постројења у електроенергетском 
систему Србије. Том приликом стручна јавност 
била је упозната о штетним последицама и обиму 
угрожености термоенергетских постројења, 
рудника угља, преносних и дистрибутивних 
система од налета водене стихије, олујних ветрова 
и ниских температура праћених леденом кишом. 
Своја искуства у одбрани постројења од 
катастрофалних мајских поплава прошле године, 
као и других временских непогода, представили су 
ТЕНТ, РБ „Колубара“ и „Југоисток“. 

У оквиру друге панел презентације посвећене 
досадашњем искуству током протеклих 10 година 
либерализације тржишта електричне енергије у 
Србији и његовом будућем развоју представљене 
су досадашње фазе развоја овог тржишта са 
променама законодавног оквира ради 
усклађивања са регулативама Европске уније, 
пројекти успостављања берзе електричне 
енергије и будућих корака у интеграцији у 
регионално и европско тржиште.

Отворена је и техничка изложба на којој су око 20 
произвођача опреме, консултантске, научно-
истраживачке и друге организације из земље и 
иностранства приказали најновија техничка 
достигнућа, заснована на примени нових 
материјала и технологија, као и своје могућности 
за пружање услуга у електроенергетском сектору. 

Представници "Југоистока" 
о дистрибутивном систему 
и леденој киши

Владимир Љубић, директор Дирекције за 
планирање и инвестиције и руководилац Центра 
за смањивање губитака у ПД "Југоисток" 
презентовао је присутнима велике поремећаје у 
електроенергетском систему Србије у прошлој 
години, тачније екстремне промене времена 
почетком децембра у Тимочкој и Неготинској 
крајини, ледену кишу, снег и сибирску хладноћу, 
који су проузроковали велике проблеме у 
снабдевању електричном енергијом. Капљице 
ледене кише које су пале на електрокаблове и 
дрвеће потпуно су их заледиле, тако да је дошло 
до пуцања каблова или потпуног повијања дрвећа 
до земље. Том приликом 137,5 километара мреже 
је остало без напајања електричном енергијом, 
1802 стуба су хаварисана и 21.310 купаца је остало 
без електричне енергије. У ПД "Југоисток" одмах је 
формиран Кризни штаб (око 220 радника 
непрекидно на терену) који је координирао са 
локалном самоуправом и државним институцијама 
и редовно извештавао јавност путем медија о свим 
новонасталим ситуацијама и њиховом решавању. У 
помоћ су пристигле и колеге из целог ЕПС-а, из 
Електровојводине, Електродистрибуције Београд 
и Електрoсрбије Краљево, као и припадници 
Војске Србије. Закључено је да би убудуће морале 
да се примењују превентивне активности - 
уочавање слабих тачака у електроенергетском 
систему и континуирано праћење ЕЕС-а, као и да 
уколико до проблема дође, одмах треба 
приступити отклањању последица наведених 
хаварија.

     С.М.

ВЕстИ ИЗ ЕПс-А

Панел презентације о актуелним темама у 
електроенергетској области

Владимир Љубић о штети на електромрежи током 
невремена на истоку Србије
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Човек је покретач напретка

ПРивРеднО дРуштвО "ЈугОистОк", ПО Резултатима, висОкО РангиРан у еПс-у

Наплата у 2014. години повећана је за 25 милиона евра, губици су смањени • 
за четири одсто у енергији и за око 30 одсто у новцу. Ови показатељи су 
довољни да ПД "Југоисток" буде сврстан међу најуспешнија привредна 
друштва у ЕПС-у, одмах иза "Електровојводине" која годинама 
уназад остварује добре резултате, нагласио је на славској 
свечаности  "Југоистока" заменик генералног директора 
ЕПС-а, Животије Јовановић.

Смањење губитака је приоритет у овој години, истиче • 
директор "Југоистока" Дарко Булатовић, за кога у ЕПС-у 
кажу да је један од најбољих директора.

Скоро ће половина године, резултати вашег тима су видљиви?• 
Наравно. Ако се ради, резултат не може да изостане. Добар део сна-

га усмерили смо ка решавању смањења губитака, што не значи да 
смо остале активности занемарили - наплату, одржавање, јавне 
набавке, управљање, јавне инвестиције и много тога што је ве-
зано за процес рада и организацију. Смањење губитака нам је 
јако важно јер ту одлазе огромна средства - стотине и стоти-
не милиона, милијарде динара на годишњем нивоу и сваки 
помак на том пољу је уштеда у милионима. Та средства ћемо 
инвестирати у мрежу, у систем, у трафостанице и на тај на-
чин урадити бар део онога што грађани од нас траже. 
Посебно када су у питању напонске станице, које су у лошем 
стању на појединим просторима. Добра организација води 
ка бољем пословању, а боље пословање ка добром послов-
ном резултату.

Велики губици се  гомилају годинама, шта је по • 
вашем сазнању узрок?

Крађе. И то крађе домаћинстава. Јануара ове године 
смо, рецимо, смањили губитке у односу на јануар 2014. 
године за око четири одсто. У парама, то је 30%. Тих 30% 
је од укупне енергије коју смо преузели, па кад од ње 
коју смо купили, а потом испоручили, одузмемо део 
који се односи на јавна предузећа, установе, уличну 
расвету, болнице, домове здравља (који не краду струју) 
онда се проценат домаћинстава, која краду, повећава. 
А ако томе још додамо и проценат оних који живе у 
зградама, где је тешко да се струја краде, онда број још 
више расте. Размере крађа су, дакле, огромне што у 
преводу значи - огромни губици за „Југоисток“.

Јесте ли могли да претпоставите са чим ћете • 
се срести, када сте кренули у обрачун са 
„крадљивцима струје“?

Није нам, заиста, било ни на крај памети 
да грађани могу у толикој мери да краду 
електричну енергију. Број привредних ко-
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лектива и приватника је, верујте, мали. Али број 
грађана огроман. Зашто? Због тога што се про-
блем провлачио годинама. Гледало се кроз прсте, 

проналазиле везе, а грађани који то до јуче нису чинили 
схватили су да могу, као и многи други да краду и прођу 
некажњено, па се проблем из године у годину само увећа-
вао. Постоји и велики број купаца (око 20.000 у Нишу) 
који сами достављају стање, али погрешно, па смо и ту 
појачали контролу. Сви проблеми се не могу решити 
одједном, јер нису одједном ни настали, али ћемо их ре-
шавати интензивно и утврдићемо сваку аномалију и 
крађу па ће они, који су то чинили, платити за све године. 
Управо због тога препоручујемо грађанима да са таквом 
праксом прекину, јер је наша намера да је искоренимо до 
краја.

Ко краде струју? Када ви кренете у акцију • 
грађани коментаришу да се удара по сиротињи која не 
може да плати, па је принуђена да краде?

Морам на самом почетку да кажем - не постоји оп-
равдање за крађу, било да је реч о сиротињи или онима 
који могу да плате. Ако неко не може да подмирује рачу-
не, врата „Југоистока“ су отворена за помоћ. Годину дана 
из суботе у суботу ми примамо грађане који имају про-
блема са плаћањем, јер су сиромашни. И помажемо им, и 
увек ћемо пронаћи начин за оправдане случајеве и оне 
који немају. Али морају да дођу и закуцају на врата, а не 
да прибегавају крађи како би решили проблем. Осим то-
га, када говоримо конкретно о сиротињи, сиротиња тро-
ши онолико колико може да плати. Ако узмемо поједина 
насеља у Нишу, Сточни трг рецимо, тамо се непрестано 
кука како струја не може да се плати, а истовремено цело 

насеље немилице троши струју. Овакво стање мора да се 
мења. Да се мењају грађани и њихов однос према "Југо-
истоку", али да се мењамо и ми у фирми, да будемо одго-
ворнији  према послу, да више радимо и домаћински се 
понашамо, као у својој кући. Ми у "Југоистоку" радимо на 
томе а и свест грађана се лагано, али ипак мења.

На који начин ви мењате људе унутар • 
колектива? Какав је ваш приступ у раду ?

Ја сам безброј пута поновио да људе са стране нисам до-
водио. Сви моји сарадници су били овде када сам дошао. 
Са њима, који годинама раде и остварују минус у посло-
вању (од неколико стотина милиона до милијарду), ја са-
да остварујем добит. Питате ме шта сам им радио? Ништа 
посебно. Само имам исправан став и однос према њима. 
То је прва ствар. Друга је - да сам настојао да свима њима 
будем пример у многим стварима. Трећа - да сам посве-
ћен послу 24 часа. Четврта - увели смо систем контроле -  
јер без контроле не може ништа да се уради. Пета - казне. 
Директори се никада до сада нису кажњавали иако су 
примали плату, а пословали са губитком. Сада се кажња-
вају. Ја много времена посвећујем људима, разговорима 
са њима, уверен да су људи највећи ресурс и богатство 
које имамо. Лично сам убеђен да ни једна машина, ника-
кав новац не може заменити човека. Човек је неисцрпно 
богатство моћи. Суштина је да то што имамо, а што је по-
зитивно, активирамо. Са људима треба разговарати, мо-
тивисати их, а оно што они могу да дају може да вас запре-
пасти. Ја мислим да сам у том послу прилично 
напредовао. Успео сам да покренем људе у пози-
тивном смислу.

Директор „Југоистока“ Дарко Булатовић: 
Не постоји оправдање  
за крађу струје
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Стичем утисак да много пажње • 
поклањате управо овоме о чему сада говорите. 
Много енергије трошите на комуникацију са 

људима у свим сегментима - па се догађа да сте 
преподне у Лесковцу, поподне у Врању, увече у селу 
Вољчинац. Да ли ова уложена енергија даје очекиване 
резултате?

Све што дајете има смисла. Знате и сами како наш на-
род каже - када дајете , највише добијате. Мој успех је ус-
пех овог колектива. Мој успех су добри односи међу љу-
дима. Ја сам потпуно свестан да све не може да се проме-
ни преко ноћи, али неко мора да почне да мења. Сматрам 
да уколико сви дајемо мали допринос, онда је резултат 
тог рада видан. Зашто се ја тако понашам? Зато што сма-
трам да сам обавезан држави у којој живим. Мене је др-
жава хранила, васпитавала и подизала. Прве ципеле које 
сам обуо, купила ми је држава. Ја сам био војник, пито-
мац, кадет, официр. Држава ме је васпитала да будем на 
њеној, а не на страни појединца. Ја не очекујем да грађа-
ни појединачно буду мени захвални и кажу: "Браво 
Дарко".

А зашто све ово радите, ако не очекујете да неко • 
каже : "Браво Дарко"!

Зато  што знам да још много тога у нашој држави треба 
да се деси да би се ценио туђи рад. Ја то радим јер ми је не-
ко указао поверење да будем овде где јесам.  Дужан сам да 
полажем рачуне за свој рад. Дужан сам том неком, али 
сам дужан и себи. Мој живот је војнички. И тако се пона-
шам свуда, па и овде. Никада се није десило да дођем у 
„Југоисток“ после пола осам, нити да одем пре пола чети-
ри. Никада се није десило да у радно време будем у кафа-
ни, да будем негде где не треба, већ тамо где сам потре-
бан. И терам људе, и окупљам што већи број сарадника 
који су спремни да то исто раде. Трагам за људима који ће 
сутра доћи и бити на мом месту. Међу нашим људима 
има много добрих стручњака и кадрова, само их треба 
пронаћи јер су се успавали. Таворе негде по неким канце-
ларијама и троше време бадава. Моја је обавеза само да 
их пронађем, поставим тамо где треба, омогућим им да 
засијају у светлу које заслужују.  Неко је те људе склонио, 
није им дао шансу да буду оно што јесу. Ја сам поносан на 
своје људе, зато што сам приметио да има помака. 
Променили смо се, остварили смо резултат. 

Када после видљивих резултата, отворите • 
новине или чујете на телевизији негативне коментаре 
због ситница, да ли вас то љути?

Не, јер сам свестан да то није због ситница већ због по-
литике. И то је највећи проблем код нас. Читав живот 
нам је постао политика. Кроз призму политике нико не 
види човека, посебно не види способног и доброг чове-
ка.

Да ли сте разочарани због тога?• 
Некада сам био разочаран, данас је то мање. Не очеку-

јем да ће неко нешто лепо рећи о мени. Схватио сам да се 
живот на овим нашим просторима састоји у пронала-

жењу кривца за личне недаће. Али никако у себи, увек у 
другом. Због тога и не живимо добро. Ми смо сложни са-
мо када наиђе невоља - то смо доказали и показали за 
време бомбардовања или великих елементарних непого-
да. Онда смо сви заједно помагали једни другима, чак ако 
смо пре тога били и у свађи. И то је добро, што се једни 
другима нађемо у невољи. Мени није јасно због чега не 
можемо да будемо људи и у свакодневном животу. Када 
бисмо се тако понашали, могли бисмо и да напредујемо. 
Све би било другачије када бисмо више поштовали добре 
и способне људе, када бисмо више говорили о позитив-
ним примерима у јавности. Сигуран сам да би се многи 
повели за тим примерима. На жалост, ми говоримо ис-
кључиво о негативним стварима, трујемо народ злом и 
одмажемо му да, ако је и хтео да крене неким добрим пу-
тем, он поклекне. Ја не желим да се тако понашам, желим 
да позитивним примером подстакнем људе да буду бољи, 
да раде више и да направе бољи резултат. И као што ви-
дите, то је могуће. Можда некоме ова прича делује банал-
но. Ја не мислим тако. Све у животу зависи од човека. 
Зато човека треба неговати, како би и колектив попут 
„Југоистока“, како би и цела држава била боља.

„Југоистоку“ предстоје промене. Мењаће се • 
колектив, а и људи у њему. Из праксе знамо да се 
сваки директор у време таквих промена, боји за своју 
позицију. А ви?

Знам да ми нећете веровати - али ја бих био најсрећни-
ји да нисам директор. Онда бих имао прилику да се пона-
шам као и многи други, и да ми живот буде лепши. За ис-
ту плату. Јел мислите да је одговорност коју директор но-
си у себи, ако је има наравно, лако и једноставно носити. 
Рећи ћу вам нешто, што никоме до сада јавно нисам ре-
као. Нађем се, рецимо, на стадиону да погледам утакми-
цу. И размишљам: шта ако сада нестане струја? Онда ме 
ухвати нервоза. Или испадне негде трафо станица 110 kV. 
Људи се љуте. Криве вас. Не разумеју. Одмах следи оно - 
види какви су, ми им плаћамо, Булатовићу где је струја? 
Као одговоран човек бринете да све буде у реду према 
грађанима, бринете о томе да будете одговорни и према 
онима који су вам дали да тај посао радите. Нервирате се, 
једете се у себи. Мене, они који ме познају, у 12 сати ноћу 
позову да питају што је нестала струја на Пантелеју реци-
мо, кад ће доћи….. Говорим о стварима које имају везе са 
осећајем одговорности према послу који радите. Верујте 
ми да то нема цену. Сви гледају у вас, сви вас прозивају, 
сви вас критикују, сви вам виде мане….као када сте на 
ветрометини па вас бије киша и ветар. Боље је када сте 
негде заклоњени и уживате. Али, ето, кад сам већ ту - 
бићу ту и радићу свој посао како најбоље знам и умем док 
неко, од оних који су ме поставили, не кажу да се скло-
ним. Што је нормално. Али ћу знати да сам оставио траг 
иза себе, по којем ће ме људи памтити. 

Милена Видојковић
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Најбоља инвестиција 
су наши радници

Пд "ЈугОистОк-ниш" свечанО ОБележиО славу 
свети ЂОРЂе и гОдину Пуну усПеха

П ословодство и запослени ПД "Југоисток-
Ниш" свечано су обележили своју славу 
Свети Ђорђе уз присуство представника 

ЕПС-а, градоначелника Ниша Зорана Перишића 
и  осталих представника градских власти, пред-
ставника Војске, пословних пријатеља и других 
уважених званица. Обред резања славског кола-
ча обавило је његово преосвештенство владика 
нишке Епархије Јован Пурић, који је овом при-
ликом пожелео запосленима "Југоистока" да 
наставе да нижу пословне успехе и резултате, 
али и да одговорно и по савести воде свој посао 
и служе народу.

Директор "Југоистока" Дарко  Булатовић и до-
маћин славе је овим поводом истакао да је 
прошла година за привредно друштво била пуна 
успеха и да је остварена највећа добит откако је 
основано ово друштво. Он је подвукао да је по-
носан што има такве раднике који су спремни да 
по највећој хладноћи и врућини одговорно и 
ефикасно обављају радне задатке и тим сарад-
ника који је усредсређен на остваривање зацрта-
них циљева и планова. -Наша најбоља инвести-
ција су наши радници, који су почетком децем-
бра када је тешко невреме погодило исток Србије 
показали изузетну храброст и солидарност да 
тих критичних дана уз херојске напоре обезбеде 
електричну енергију свим житељима у селима 
на неприступачним теренима, рекао је директор 
Булатовић. За показане заслуге тих дана на овој 
свечаности уручене су награде 11 запосленима 
из свих шест електродистрибуција.

Славу је честитао и пожелео успехе у даљем ра-
ду и заменик директора ЕПС-а Животије Јовано-
вић. Он је истакао да је "Југоисток" било привре-
дно друштво које је дуго година по оствареним 
резултатима таворило на дну, али да је у после-
дњих годину дана дошло до наглог преокрета 
набоље. -По критеријумима које једно привред-
но друштво у оквиру ЕПС-а чине успешним сада 
је "Југоисток" престигао и "Електродистрибуци-
ју Београд" и приближио се "Електровојводини" 
која традиционално држи примат у резултатима 
који су битни за успешно функционисање при-
вредног друштва за дистрибуцију електричне 
енергије, рекао је Јовановић.

Директор "Југоистока" Дарко Булатовић је, та-
кође, подвукао да је у прошлој години остварена 
добит у наплати у износу од 25 милиона евра, а 
да су губици у електричној енергији  смањени за 
600 милиона динара. Инвестициони замајац у 
привредном друштву се наставља, па је у току 
изградња две трафо станице напонског нивоа 
110 kV у Дољевцу и Сокобањи, које ће знатно по-
бољшати напонске прилике у овим подручјима. 
Очекује се и завршетак нове Управне зграде у 
Врању, а у припреми је документација за изгра-
дњу још једне "стодесетке", трафо станице "Ратко 
Павловић" у центру града Ниша. Уз исте дирек-
торе и сараднике али уз бољу и ефикаснију орга-
низацију рада, како је рекао директор Булатовић, 
остварени су велики резултати за које су за-
служни сви запослени.

 О.П.М.

НАгРАђеНИ 
зАПоСлеНИ у 
ПД „ЈугоИСток“

ед „електротимок- 
Зајечар“:  
Иван Стојковић,  
Драган Милутиновић, 
Драгиша Станић, 

ед „Ниш“:  
Катарина Милосављевић 
Николић,  
Драган М Станковић,  
Милош Петровић и  
Марко Нешић, 

ед „Прокупље“:  
Димитрије Митровић, 

ед „Пирот“:  
Предраг Џунић, 

ед „Лесковац“:  
Славиша Цекић, 

ед „Врање“:  
Горан Миладиновић 
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Следе три нове "краљице"

РеализаЦиЈа каПиталних ОБЈеката 2015.

У току је изградња две трансформаторске 
станице на високом напону у 
Сокобањи и Дољевцу, а наредне године 
почињу грађевински радови за нову 
трансформаторску станицу напонског 
нивоа 110 kV у Нишу.

е нергетски замајац реализације крупних и зна-
чајних инвестиција на подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије 

„Југоисток-Ниш“ се покреће захваљујући позитивним 
резултатима у пословању фирме. У току је изградња 
нове трансформаторске станице напонског нивоа 
110/35/10 kV "Ниш 15" на рубу југозападног подручја 
Дољевца ради поузданијег снабдевања електричном 
енергијом тог подручја и обезбеђивања енергетских 
прилика за развој  привредних активности и произво-
дње у овом делу југа Србије. У поменутом делу општи-
не Дољевац постоје одлични услови за развој индус-
тријске зоне, односно нових производних погона, као 
и за изградњу мањих насеља.

Изградња ове трансформаторске станице предвиђе-
на је и до сада свим студијама перспективног развоја 
мреже на напонском нивоу 110 kV и већ је требало да 
уђе у погон, али се због недостатка средстава одлагало 
са реализацијом овог пројекта. Овом трансформатор-
ском станицом решавају се дугогодишњи проблеми 
неквалитетног снабдевања купаца, проблеми непо-
узданог снабдевања и проблем преоптерећења посто-
јећих капацитета.

Овај пројекат има приоритет првог реда у плану ин-
вестиција нашег привредног друштва и од суштин-
ског је значаја за коректно функционисање електрое-
нергетског дистрибутивног система на подручју Ниша 
и Дољевца са широм околином. Планирано енергет-
ско решење са изградњом трансформаторске станице 
110/35/10 kV "Ниш 15" у Дољевцу обезбеђује већу сигу-
рност снабдевања купаца електричном енергијом на 
том конзумном подручју, али се и дугорочно обезбе-
ђује повећање пораста потрошње у том делу дистри-
бутивне мреже. Осим тога, драстично ће се смањити  
и губици у мрежи.

ТС дОљеВац

ТС СОКОбања
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Укупна инвестиција изградње ове трансфор-
маторске станице која обухвата уједно и из-
градњу прикључних 110 киловолтних водова, це-

ну изводних деоница на 35 киловолтном напону, једну је-
диницу снаге 35,1 MVA са урачунатим трошковима  тра-
нспорта и монтаже, фиксне трошкове изградње постро-
јења, три поља 110 kV и четири ћелије 35 kV износи преко 
2, 6 милиона евра.

Квалитетна, поуздана и стабилна испорука електричне 
енергије до сваког купца, без обзира на географски поло-
жај или густину насељености је јасна мисија "Југоистока" 
са којом нема компромиса. Још је важнија улога "Југои-
стока" у овом прелазном периоду у којем се обликују даље 
смернице постојања Електропривреде Србије, као гене-
ратора будућег привредног развоја. Улагање у изградњу 
капиталних објеката дефинише нашу будућност и будућ-
ност наших покољења кроз стварање повољних енергет-
ских прилика као окидача за бујање разних привредних 
активности, поготову овде на југу Србије.

Један од тих капиталних објеката чијом изградњом им-
амо вишеструке бенефите је и трансформаторска стани-
ца у Сокобањи. У току је изградња трансформаторске 
станице напонског нивоа 110/35/10 kV на рубу Сокобање. 
Ова инвестиција вредна је око три милиона евра. Гра-
ђевински радови су практично при крају и ускоро следи 
монтажа електропреме. Предвиђа се да ова трансформа-
торска станица буде пуштена у погон 2016. године. У пр-
вој фази биће инсталисана снага 31,5 MVA, а касније ће се 
снага дуплирати . Радови су почели марта 2014. године на 
површини од 84 ара. Значај ове инвестиције је огроман, 
јер ће житељи овог краја добити поуздано и квалитетно 
снабдевање електричном енергијом, што је изузетно бит-
но и за даљи развој бањског туризма. Ова трансформа-
торска станица напајаће и рудник у близини Сокобање. 
Осим тога, створиће се и повољни услови за прикључење 
нових купаца.

Сада је снабдевање електричном енергијом изузетно 
нестабилно и прилично су лоше напонске прилике. Вели-

ки су падови у напону, а бележе се и велики технички гу-
бици у мрежи. Све ове нестабилности садашњег дистри-
бутивног система на подручју Сокобање биће решене са 
пуштањем нове трансформаторске станице. Планира се 
и изградња 110 киловолтног далековода који ће Сокобању 
повезати са Бором и Бољевцем.

На подручју нишке Електродистрибуције планира се 
изградња још једне трансформаторске станице на 110 kV 
напонском нивоу. Реч је о изградњи трансформаторске 
станице 110/10 kV „Ратко Павловић“, која сада напаја зна-
чајан део града на напонском нивоу 35/10 kV. Стање у на-
појној 110 kV мрежи је изузетно лоше, те би нова трансфо-
рматорска станица преузела напајање великог дела град-
ског конзума. 

Том трансформаторском станицом растеретиле би се 
постојеће трансформаторске станице на високом и сред-
њем напону, а елиминисањем трансформације напонског 
нивоа 35 kV у ТС ''Ратко Павловић'' омогућиће се и уште-
да у трансформацији, као и сигурније и квалитетније на-
пајање електричном енергијом. Осим тога, модернизо-
ваће се постојећи систем и то ће бити прво постројење на 
подручју читавог привредног друштва ЕД „Југоисток“ 
Ниш са гасом изолованим системом 110 kV (GIS), као и 
прво са прикључним 110 kV напојним кабловским водо-
вима. Ваља истаћи да се са новом трансформаторском 
станицом стварају и енергетски предуслови за развој 
привреде у том делу града Ниша. Планира се почетак ра-
дова у 2016. години.

За реализацију планираних инвестицијa неопходна је 
велика подршка и тежак и константан рад свих запосле-
них, а нарочито оних надлежних за повећање наплате и 
смањење губитака, подвлаче у "Југоистоку". Досадашњи 
позитивни резултати и напредак у пословању делују ох-
рабрујуће да ће се створити услови за нове инвестиције и 
модернизацију електроенергетског система.

О. Манић
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инвестиЦиОни замах у електРОдистРиБуЦиЈи вРање

у скоро се завршава нова Управна зграда у Послов-
ници Прешево, што ће омогућити боље и ефика-
сније функционисање стручних служби. То ће се 

неминовно одразити и на рад на смањењу губитака, а и 
на побољшању наплате, подвлачи Николић.

Нова управна зграда је површине 125 метара квадрат-
них у основи и плус 97 метара квадратних за спрат. Уку-
пан број запослених у Пословници Прешево је 17 на не-
одређено, три радника на привремено-повременим по-
словима и 19 радника, који су ангажовани преко агенције 
SECURITAS.

Вредност инвестиције до сада је 5,5 милиона динара. Та 
средства су утрошена за спољашност зграде и комплетно 
уређење приземља, а други део инвестиције од четири 
милиона динара (спровешће се нови тендер) се односи на 
сређивање другог спрата и круга око пословнице, што 
подразумева уређење  надстрешнице за возила.

Није планирана шалтерска служба у новој згради с об-
зиром на то да је ван града, те ће се наплата наставити у 
досадашњој згради пословнице. Иначе, нова Управна зг-
рада у Прешеву подигнута је покрај трафо станице напо-
нског нивоа 110/10 kV.

План одржавања из прошле године  је 96,16 посто реа-
лизован, тако да је од 83,7 милиона динара колико је пред-
виђено за инвестиционо одржавање електроенергетских 
објеката на подручју Електродистрибуције Врање, утро-
шено 80,5 посто, а преко 90 посто је реализован план ин-
вестиција. И ове године је планом за одржавање пред-
виђено преко 80 милиона динара и 30 милиона динара за 
инвестиције. Од инвестиција на нивоу “Југоистока” је за-
вршетак зграде и ова инвестиција се изузима од осталих 
инвестиција планираних за Врање. Очекује се завршетак 
нове Управне зграде у Врању и за то је потребно издвоји-
ти неких 60 милиона динара. -Кад сви будемо на једном 
месту наша ефикасност и ефективност биће далеко већа, 
подвлачи директор Николић. -Сада смо на четири места, 
пословодство у једној, наплата у другој згради, погон, 
возни парк и магацин у трећој, баждарница у четвртој и 
то отежава контролу и прави увид у рад свих служби, 
тврди он.

Од осталих крупнијих инвестиција које их очекују у 
2015. години је и изградња 35 киловолтног кабла од тра-
фо станице 110/35 kV Бујановац до трафо станице 35 
kV/10 Бујановац 1.

Занављање електроенергетских објеката 
на подручју Електродистрибуције Врање 
је у пуном замаху. -Електродистрибуција 
Врање даје и свој допринос развоју локалне 
самоуправе, а поготову привредном 
оживљавању овог подручја, каже директор 
ЕД Врање Горан Николић. Положена су 
протеклог месеца два десеткиловолтна 
кабловска вода од трансформаторске 
станице 110/35/10 kV “Врање 2”. Оба 
кабловска вода су дужине око 1,3 километра 
и иду до трафо станице у индустријској 
зони Бунушевац. Инвестиција је вредна 
око 30 милиона динара, а реализацијом 
овог пројекта омогућиће се поуздано и 
квалитетно снабдевање електричном 
енергијом две фабрике и то “Goex”, која 
планира да запосли преко хиљаду радника 
за израду обуће и “Дитра” која се бави 
производњом намештаја.

Директор ЕД Врање Горан Николић:  
Доприносимо развоју локалне самоуправе 
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ВИЗИЈА ДОБИЛА фОРмУ
Још 1978. године је архитекта „Новоградње“ Никола манасијевић израдио први пројекат пословно-управне 
зграде у Врању, али до реализације није дошло, јер раднички савет није одобрио ову инвестицију. Било је 
нових покушаја 1982. године, али на жалост, без успеха. Данас, захваљујући разумевању надлежних, изграђен 
је објекат површине преко 2500 метара квадратних, који ће имати приземље и спрат и где ће бити смештени 
рачунски и диспечерски центар, сала за обуку запослених, атомско склониште за двоструку намену које ће се 
користити као архива и просторије за рад 20 служби у оквиру шест сектора. Заједничке службе имају задатак 
да опслужују Погон Врање и пословнице у Владичином Хану, Врањској Бањи, Трговишту, Прешеву и 
Бујановцу.

 О. манић

Нова Управна зграда ЕД Врање за већу ефикасност и 
ефективност у раду

Обезбеђено поуздано напајање  
електричном енергијом за фирму "Goex" у Врању
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Чврст темељ за јак  
енергетски југоисток

у пркос томе што су ледене кише и снежни намети 
почетком децембра на пар недеља дестабилизова-
ле енергетску ситуацију на брдовитим пределима 

на подручју општина Књажевац и Бор и при том нанеле 
велику материјалну штету електронергетским објекти-
ма, већ са првим лепим данима као Феникс из пепела ди-
зали су се нови далеководи. На подручју које покрива По-
гон Бор, који је у саставу Електротимока Зајечар никли су 
нови далеководи, који су страдали у досад незапамћеној 
елементарној непогоди у овим крајевима. 

На подручју Бора на неприступачним теренима дошло 
је до хаварија на свим напонским нивоима,  подвукао је 
тим поводом директор Погона Бор, Драго Андријевић. 
Он је, такође, истакао да се много напора улаже после-
дњих месеци да се санира штета нанета електроенергет-

ској мрежи. -Приводе се крају радови на десеткиловолт-
ном далеководу Бељевица-Дубашница, који је стар преко 
две деценије, рекао је Андријевић. Овај далековод је дуг 
десет километара, али се санирала деоница у дужини од 
пет километара. Наиме, под налетом ледене кише и снеж-
не вејавице, како је Андријевић објаснио, срушило се 
преко половине постојећих стубова, тачније замењенa су 
или подигнутa чак 53 стуба на критичној деоници.

Завршени су радови на далеководу на деоници далеко-
вода напонског нивоа 35 kV Бор-Дубрава у реону села 
Злот. Током трајања невремена срушилo се шест челич-
них решеткастих стубова. Постављање нових стубова 
стајало је четири милиона динара, а при том су 
замењени и проводници и заштитна ужад, као и 
изолатори. У току су и радови на санирању ште-

Санирање последица невремена на електроенергетској мрежи на подручју Књажевца
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те на десеткиловолтном далеководу од Дубраве 
до Мирове. Највише су у невремену страдали да-
леководи на подручју села Бучје и Злот. Како ка-

жу у Погону Бор, све деонице оштећених далековода које 
су се налазиле на надморској висини изнад 300 метара 
надморске висине неминовно су морале да подлегну ути-
цајима ледене кише и снежне вејавице.

На подручју Погона Бор само на десеткиловолтним да-
леководима је до сада подигнуто 150 стубова, а много по-
сла је било и око санације уништене нисконапонске мре-
же. Махом су се ручно подизали стубови због тешких ус-
лова на терену и само у периоду невремена за ургентно 
санирање хаварије је за материјал утрошено око пет ми-
лиона динара. Радиће се и санација далековода напон-
ског нивоа 35 kV Крст-Француске бараке, који је, такође, 
страдао током невремена, а његова санација коштаће око 
десет милиона динара. У плану је и санација десеткило-
волтног далековода Злот-Машник.

Током тих децембарских дана када су наши електро-
монтери не само из „Југоистока“, већ и из целог ЕПС-а по-
казали невероватно јунаштво и солидарност у екстрем-
ним климатским условима најтеже су била погођена 
већина села на подручју Књажевца.

У ноћи између 29. и 30. новембра прошле године општи-
ну Књажевац задесило је незапамћено невреме због чега 
је око 35 насеља остало без струје. Екипе Електродистри-
буције Књажевац су даноноћно биле на терену, али како 
се време погоршавало нису успевале да нормализују елек-
троснабдевање, каже Предраг Стојановић, директор По-
гона Књажевац. У ту ситуацији укључила се и локална 
самоуправа као и руководство "Југоистока -Ниш", које је 
у Књажевац послало двојицу координатора, Драгана Ста-
нковића и Сашу Кордића, који су имали задатак да учес-

твују у организовању посла и обезбеђивању потребног 
материјала.

У Општини Књажевац уведено је 8. децембра прошле 
године ванредно стање које још увек траје, подвукао је 
Стојановић. Због великог броја кварова на електродист-
рибутивној мрежи у Књажевац је на испомоћ послато 
око 90 електромонтера из целе Србије који су били са сво-
јим возилима и радним машинама и у Књажевцу остали 
до половине децембра.У помоћи је учествовала и Војска 
Србије и то како у људству и механизацији тако и анга-
жовањем хеликоптера за транспорт стубова за ДВ 10 kV 
Кожељ-Тупижница, рекао је Стојановић.

Најугроженија су била села Крента и Мучибаба на Тре-
сибаби, Бучје, Зубетинац, Влашко Поље, Скробница, Бе-
ли Поток, Божиновац, Миљковац, Зубетинац, Бањски 
Орешац и друга, као и Шарбановац и Радичевац  где се 
изводе радови на изградњи кабловског 10 kV вода у ду-
жини од десет километара по новој траси, пошто на ста-
рој није било услова за транспорт стубова због изузетно 
неприступачног терена. Највише далеководних стубова 
уграђено је на прикључном воду за Влашко поље. На 35 
kV далеководу Књажевац-Подвис хаварисано је 38 че-
лично решеткастих стубова.

Због малог броја електромонтера и недостатка механи-
зације још увек се отклањају последице децембарских ха-
варија и то углавном на местима где зимус није било ста-
новништва. На свим критичним деоницама на подручју 
Погона Књажевац до сада је подигнуто преко три стоти-
не стубова, а највише на подручју Мучибабе преко 60 и 
на подручју Кренте и Влашког поља где су оштећени де-
сеткиловoлтни далеководи, подигнуто је преко 50 стубо-
ва.

О. Манић

Подигнути нови стубови на подручју општине Бор Санирана уништена деоница далековода Бељевица-
Дубашница
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радно време траје  
док и посао траје

дРаган м. станкОвић, четиРи деЦениЈе ПлОднОг Рада

о н води и организује једне од најтежих послова у 
електродистрибутивној делатности. За њега ста-
ндардно радно време не важи и траје све док се 

посао не заврши. Његова одговорност је велика, јер као 
шеф Службе за одржавање трафо станица на високом на-
пону мора брзо и ефикасно да реагује у случају квара. Да 
је другачије, велики број купаца би био ускраћен за ста-
билно и поуздано напајање електричном енергијом. То је 
Драган М. Станковић, који и на крају свог радног века, 
након пунe четири деценијe рада, свој посао обавља са 
великим ентузијазмом и радним еланом, као и кад је пра-
вио прве кораке у електродистрибуцији.

Имам сјајну екипу од седморице монтера са којима одр-
жавам трафо станице напонског нивоа 110 kV и 35 kV, ве-

ли Драган. -Они су у сваком погледу изузетни и довољно 
ми је у случају неке хаварије петнаестак минута да орга-
низујем своју екипу и да правовремено на терену интер-
венишемо, објашњава он. За њега и његов тим не постоји 
слободно опуштено време, јер они су ти који морају да 
раде и кад им радно време није. Како каже, волео би да 
има дупло монтера од садашњег броја, чисто да би се ови 
послови обављали под мањим стресом, али и са овим 
монтерима се за сада сасвим добро сналази.

Драган Станковић је и један од једанаесторо запосле-
них који су на дан Славе Светог Ђорђа награђени, пре 
свега за изузетан допринос у решавању проблема 
у снабдевању електричном енергијом насталих 
услед ледене кише и снежне вејавице на подручју 

Драган М. Станковић: Поносан сам на свој тим електромонтера
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општине Књажевац. Драган је тај који је пуне две 
децембарске седмице организовао посао на не-
приступачном терену и остао док и сваки мешта-

нин забачених села у том крају није добио струју.

Пролазе многи дани труда, зноја и рада и 2014. године 
децембра месеца по налогу директрора ПД Југоисток 
Ниш, Дарка Булатовића, добио сам специјални задатак-
главног координатора на оспособљавању и поправци 
електричне мреже средњег и ниског напона која је униш-
тена временском непогодом на подручју општине Кња-
жевац, каже Драган. 

Први пут се сусрећем са великим и неслућеним разме-
рама уништења електромреже и објеката. По процени, 
уништено је преко 60 посто електромреже и том прили-
ком је остало преко 20 насеља без напајања електричном 
енергијом, а проглашено је и ванредно стање. Извршена 
је мобилизација преко 100 електромонтера из целог 
ЕПС-а, ангажовано преко 130 припадника Војске Србије 
са великим бројем специјалних возила и специјалних 
машина, агрегата и разне друге опреме. -Настаје велика 
борба на санацији уништене и покидане електромреже, 
како би сви житељи-потрошачи електричне енергије по-
гођени непогодом на територији општине Књажевац до-
били основно средство за живот-електричну енергију, 
прича он.

Након великог пожртвовања свих радника, електро-
монтера, локалног становништва и Војске Србије, која је 
ангажовала и хеликоптерске јединице остварен је велики 
задатак, подвлачи Драган. -После десет дана оспособље-
на је електромрежа и потрошачи-купци су најзад добили 
електричну енергију у својим домаћинствима и  насељи-
ма као што су  Бучје, Бели поток, Зубетинац, Влашко по-
ље, Миљковац, Крента, Мучибаба, Скробница, Орашац, 
Вина, Понор, Причевац, Радичевац, Шарбановац, Папра-
тна као и велики ТВ репетитор на планини Тупижница, 
завршава Драган причу о својој великој, али озбиљној и 
одговорној авантури. При том додаје да су се радови из-
водили у тешким временским условима, великој хлад-
ноћи и магли, на снегу и леду.

Овај огроман посао који је урађен у изузетно тешким 
условима, није једини у Драгановој богатој радној карије-
ри. -Године 1999. почиње рат. НАТО бомбардовање и но-
ви изазови и тешки задаци на очувању погонске спрем-
ности електро постројења на подручју града Ниша, био је 

то ратни ризик и задатак где је сваки појединац као и це-
ла служба исказивала високи ниво озбиљности, стручно-
сти и способности на извршењу свих задатака, а ја сам се 
тада налазио на месту шефа Службе за одржавање елект-
роенергетских објеката високог напона и хидроелектра-
на, сећа се Драган тих тешких дана. Он је један од оних 
који су у тим данима били стално на терену, иако живот-
но угрожени, старали су се да постројења раде као и у 
нормалним условима.

Свој радни век Драган је почео у Електродистрибуцији 
Бабушница. - Од 1974. до 1988. године запослио сам се и 
почео да радим у Електродистрибуцији Бабушница као 
млађи техничар, а касније на радним местима као руко-
водилац одржавања електричне мреже 0,4 kV и електро-
енергетских објеката 10/04 kV, каже Драган. Ускоро следи 
место шефа Услуга потрошачима, као и руководилац тех-
нике. -У међувремену ванредно уписујем и завршавам 
Вишу техничку школу у Чачку и стичем диплому-ин-
жењер електротехнике мрежа и постројења, објашњава 
он.

Од 1988. до1993. прелазим из ЕД Бабушница у ЕД Ниш 
на пословима руководиоца пословнице у ванградској ди-
стрибуцији и то тачније у Пословници "Приградска села", 
која је као радна јединица била најуспешнија у дистрибу-
цији ван града, а опслуживала је око 12500 потрошача 
који су били сконцентрисани у насељима непосредно око 
града Ниша, сећа се Драган. -Од 1993. године Пословница 
"Приградска села", заједно са комплетним људством и те-
риторијом, припаја се Дистрибуцији града а ја сам се та-
да нашао на месту референта електроенергетских објека-
та 10/04 kV, објашњава он. 

Након две године на овим пословима, по налогу тада-
шњег директора јавног предузећа ЕД Ниш Тодора Нико-
лића, Драган прелази у Службу одржавања електроенер-
гетских објеката напонског нивоа 110/35 kV, која се тада 
популарно звала Пренос 14, на месту инжењера одржа-
вања. -Ту сам се први пут сусрео са великим и сложеним 
пословима одржавања на електроенергетским по-
стројењима до 110 kV. Био је то прави изазов за сваког ин-
жењера, подвлачи Драган на крају. Изазов је остао и да-
нас.

О. Манић
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Волим  
свој посао

ПРедстављамО вам катаРину милОсављевић кети 

В олим рад на терену и то је нешто што ме потпу-
но испуњава, без обзира на то што се са својом 
екипом сусрећем често и са непријатним ситу-

ацијама, спремно одговара Катарина и додаје да не изо-
стају ни претње купаца откривених у неовлашћеној пот-
рошњи електричне енергије. -Таква је природа нашег 
посла, али са друге стране, мој задатак је да обилазим це-
ло подручје које покрива привредно друштво и имам 
прилику да допринесем смањењу губитака електричне 
енергије, не само кроз откривање неовлашћене потро-
шње него и кроз побољшање процеса очитавања бројила, 
објашњава она.

Средњу електротехничку школу наша Катарина је за-
вршила у Зајечару, где је и рођена. Дипломирала је на 
Електротехничком факултету у Нишу на Катедри за ин-
дустријску енергетику, а са радом почиње у Електроди-
стрибуцији Ниш 2006. године као самостални стручни 
сарадник за техничку документацију на пословима сни-
мања мреже и уносу података о електроенергетским обје-
ктима у тада нови пројекат ГИС апликације. 

Већ након пар година рада у Електродистрибуцији ова 
лавица прави прве кораке на стази пословних успеха. 
Постаје шеф Службе за људске ресурсе Електродистри-
буције Ниш 2008. године, а наредне године прелази на 
место шефа Службе за смањивање губитака, где ради на 
прорачуну комерцијалних и техничких губитака за ЕД 
Ниш, као и на регулисању неовлашћене потрошње у по-
менутом огранку. Следи место водећег стручног сарад-

ника за одржавање мерних места у Служби за контролу и 
одржавање мерних места ЕД Ниш, где наставља да се ба-
ви прорачуном губитака. Те 2012. године прелази на 
позицију шефа Службе за контролисање бројила у Центру 
за смањивање губитака у "Југоистоку.

У 2014. години Катарина се ангажује на пројекту дефи-
нисања профила потрошње, учествује у изради техничке 
спецификације за набавку бројила, увођењу новог начи-
на очитавања и обавља контролу читача на терену. Она је 
учествовала и у раду Радне групе за израду специфика-
ције за измену и дораду постојеће ГИС апликације за 
потребе подршке процесу очитавања бројила помоћу 
преносних рачунара. Члан је и Радне групе за праћење 
примене Правила о раду дистрибутивног система.

Пратећи пут њеног усавршавања и сазревања на по-
словним стазама, Катаринин рад указује на особу која се 
добрано специјализовала у области смањења губитака 
електричне енергије, која представља један од приорите-
та пословања "Југоистока", а посебно у овој години која је 
проглашена годином смањења губитака у целом ЕПС-у. 
Како и сама подвлачи, научила је да се током година у 
овом послу сналази у тешким ситуацијама са несавесним 
купцима. -Увек је реч о одмеравању снага, па ко више из-
држи или, боље рећи, ко пре поклекне, тврди она. Судећи 
по досадашњим резултатима њеног рада и овом при-
знању пословодства, Кети је та која побеђује.

 О. Манић

Катарина Милосављевић Николић, од миља 
међу колегама звана Кети, једина је дама 
међу овогодишњим добитницима награде 
за изузетно залагање у обављању радних 
задатака. Тренутно је на позицији шефа 
Службе за контролисање бројила при Центру 
за смањивање губитака у "Југоистоку" где се 
бави организовањем рада екипа за откривање 
неовлашћене потрошње. Љупкошћу девојчице, 
али и одлучношћу зреле жене она једноставно 
тврди да воли свој посао. Дупла лавица у 
хороскопу на проблеме гледа као на изазове и 
спремно се суочава са свим непријатностима, 
које један овакав посао може да носи. Катарина Милосављевић: Спремна за изазове
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На корак 
испред 
крадљиваца 
струје

ЈОш ОдлучниЈе у БОРБу ПРОтив гуБитака електРичне енеРгиЈе

На основу смањења губитака у 2014. 
години, у касу "Југоистока" фактурисано 
је 400 милиона динара и наплаћено преко 
93 милиона динара на основу неовлашћене 
потрошње електричне енергије. Руководство 
"Југоистока" је 2015. годину прогласило 
годином бробе за смањивање губитака.

Ф ормирањем Центра за смањивање губитака у 
Привредном друштву за дистрибуцију елек-
тричне енергије "Југоисток" Ниш кренуло се 

најодлучније у борбу против крађе струје и смањење не-
техничких губитака. Како наводи Владимир Љубић, ру-
ководилац поменутог Центра, смањење губитака је 
најважнији задатак нашег привредног друштва. У том 
смислу, осмишљен је и спроведен детаљни и свеобухват-
ни Акциони план за смањивање губитака у 2014. години 
и резултати за прошлу годину су показатељ да смо на до-
бром путу да у што већој мери зауздамо крађу и нелегал-
но коришћење електричне енергије, наводи Љубић. Као 
резултат тога Љубић износи податак да је остварени про-
ценат губитака у 2014. години 16,96% што је у односу на 
2013. годину мање за 0,78%, а у односу на годишњи план 
пословања мање за 0,40%. То говори о томе да су покре-
нуте ствари са мртве тачке и да се дугогодишњи нагоми-
лани проблеми коначно решавају. Наравно, ништа не мо-
же преко ноћи да се постигне, али систематским и упор-
ним ангажовањем свих у систему рада Центра за смањи-
вање губитака, доћи ћемо и до још бољих резултата, ис-
тиче Љубић. Он наводи да је током 2013. године ЈП ЕПС 
променио методологију прорачуна губитака по коме се 
при израчунавању процената остварених губитака не 
узима у обзир податак о количини неовлашћено преузе-
те и нерегистроване енергије. Савет за смањење губитака 
усвојио је за 2014. годину планирану вредност губитака 
од 16,91%, док је од стране Дирекције за дистрибуцију ЈП 
ЕПС, уважавајући коефицијент свођења због начина ме-
рења преузете енергије од 0,29%, прихваћена планирана 
вредност од 17%.  У односу на 2013. годину, сви огранци 

"Југоистока" су смањили губитке и остварили солидне 
резултате (ЕД "Електротимок Зајечар 7,85%, ЕД Ниш 
24,94%, ЕД Пирот 9,31%, ЕД Прокупље 17,79%, ЕД Леско-
вац 16,97% и ЕД Врање 25,72%).

Најважније мере које су предузете у циљу смањења гу-
битака су: контрола мерних места, замена мерних уређаја, 
баждарење бројила, замена мерне инфраструктуре, угра-
дња измештеног мерног места и подношење кривичних 
пријава на основу откривања неовлашћеног коришћења 
електричне енергије.

Укупно планирани број контрола у 2014. години је 
90365, а остварено је 85598, што представља остварење 
плана од 94,72%. Што се замене бројила тиче, од укупно 
планирана 44144 бројила замењена су 18663, односно 
57,72%, а разлог је, како наводе у Центру, недостатак 
бројила и резервних делова за бројила.

Измештено је 4845 мерних места и тиме је план према-
шен за скоро 98%, јер је планирано измештање 2452 мер-
на места. Али су од планираног преузимања 134042 мер-
на места остварена 3003 преузимања, чиме план није ре-
ализован за 97,75%.

Када је у питању број откривених случајева неовлашће-
не потрошње електричне енергије, ситуација стоји овако: 
у целом "Југоистоку" откривено је 4287 неовлашћених 
потрошњи, од тога су 3563 поступка у току, а број одбаче-
них пријава је 462. Пресуде су донесене у 296 случајева и 
то 60 ослобађајућих и 232 осуђујуће - три затворске каз-
не, 12 новчаних, 209 условних осуда и 10 судских 
опомена.

Владимир Љубић:  
Жестока борба против губитака
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Ко даје, 
враћа му се 
дупло

Пд  „ЈугОистОк“ – дРуштвенО ОдгОвОРна фиРма

Поред наведених активнсости, из Центра 
за смањивање губитака наводе да је у току 
2014. године постигнуто и следеће - уграђено 

је 28 мерних група у ТС, 2000 налепница које регис-
трују присуство магнета, смањен је број неочита-
ности бројила за 0,53% у односу на 2013. годину и из-
носи 6,32%. Очитавање у другој половини 2014. годи-
не било је испод пет процената што је доста утицало 
на смањење губитака. Знатно је побољшана сарадња 
са полицијом, достављени су подаци Дирекцији за 
дистрибуцију ЈП ЕПС у вези реализације пројекта 
"EPS Smart Metering" који би требало да финансира 
Европска банка за обнову и развој. На основу поме-
нутог смањења губитака у 2014. години фактурисано 
је 400 милиона динара и наплаћено преко 93 милиона 
динара на основу неовлашћене потрошње.

У 2015. години предвиђене су инвестиције у обла-
сти побољшања очитавања и контроле мерних мес-
та.

Такође, како наводе у Центру, у свим огранцима ЕД 
"Југоисток" формиране су посебне екипе које се иск-
ључиво баве откривањем недозвољених радњи на 
мерном месту а појачана је и медијска активност како 
би се јавност стимулисала да својим пријавама помо-
гне у откривању починилаца недозвољених радњи на 
мерном месту. Усклађено је, уведено и измењено не-
колико докумената у процедурама којима се контро-
лише мерно место, обуставља испорука електричне 
енергије и искључује са електродистрибутивног сис-
тема са процедурама ЕПС-а и новим Законом о енер-
гетици. Појачан је рад на уређењу базе података о 
купцима електричне енергије, обукама и контролама 
особља које очитава мерне уређаје побошљан је ква-
литет и квантитет очитавања, а урађена је и почела да 
се примењује апликација за обрачун неовлашћене 
потрошње и обука лица која је спроводе.

Како би се наставила тенденција смањивања губи-
така у што већем проценту, руководилац Центра за 
смањивање губитака у ЕД "Југоисток" Ниш, Владимир 
Љубић, подвлачи да је, поред споменутих мера, по-
требно и обезбедити исправне мерне уређаје и регис-
тровање утрошене електричне енергије, набавити бр-
ојила, што више измештати мерна места, баждарити 
и систематски мењати бројила. Такође, сматра Љубић, 
потребно је обучити кадрове за рад који се односе на 
мерно место, а све послове везане за мерно место ор-
ганизовати у једну целину чиме би се постигла боља 
координација, извршавање и извештавање о урађе-
ним пословима. Веома је битно имати информатичку 
подршку, као и подршку релевантних државних ор-
гана, јер борба против губитака не може бити успеш-
на без ангажовања државних органа у поштовању за-
кона и адекватног санкционисања починилаца не-
овлашћеног коришћења електричне енергије, закљу-
чује Љубић.

С. Манчић

У спех једне компаније огледа се и у њеној друштве-
ној одговорности. У савременим условима посло-
вања од предузећа се очекује, чак захтева, да буде 

друштвено одговорно, односно да брине о решавању одре-
ђених проблема са којима се друштво суочава. Компанија 
„Југоисток“ је у прошлој, 2014. години показала висок сте-
пен друштвене одговорности.

„Велику донацију, од милион динара, „Југоисток“ је дао 
Стефану Ђорђевићу из околине Лесковца коме је потребно 
ново срце и 250 хиљада, за његову породицу, недостижних 
евра. Овим гестом „Југоисток“ је, осим помоћи, желео да  
својим примером подстакне и остале велике компаније да 
изађу у сусрет свима онима којима је помоћ потребна, дру-
гим речима да и саме покажу већи степен друштвене одго-
ворности – каже шеф Кабинета директора ПД „Југоисток“ 
Ниш Драгослав Павловић.

Према његовим речима „Југоисток“ велику пажњу по-
клања улагањима у будућност. Помажући младим амби-
циозним људима да стигну до циља и остваре своје снове, 
„Југоисток“ настоји да их  придобије да остану у својој зе-
мљи и, када заврше школовање, помогну њеном развоју и 
напретку. Један од таквих примера је и помоћ Гимназији 
„Светозар Марковић“ како би успела да пошаље своје тале-
нтоване ученике на Светску олимпијаду у Казахстану. 
Они су оправдали уложени новац  јер су своју гимназију 
уврстили у ред најуспешнијих на свету, а самим 
тим и државу, а појединачни успеси резултирали 

„Југоисток“ брине о проблемима друштва
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су златним и сребрним медаљама. Злато је доне-
ла Анђела Шарковић, ученица четвртог разреда 
специјалног математичког одељења чији је циљ 

да се бави науком и буде професор на нишком Универзи-
тету. До циља намерава да стигне школујући се на прес-
тижном Универзитету Кембриџ, на којем је већ положи-
ла пријемни испит. Жеља јој је да тамо заврши факултет 
и врати се поткована знањем.

„Студије на Кембриџу су веома квалитетне. Мене кон-
кретно занима математика, а тамо је програм изузетно 
добар. Постоји спектар математичких специјализација, 
па могу да бирам ону која ме највише занима и највише 
ми лежи, где могу да остварим највећи резултат. Осим 
тога, допада ми се и начин рада на Универзитету – инте-
рактивна настава, рад један на један, посвећеност сту-
дентима каква не постоји на другим универзитетима. 
Сматрам да ако неко заврши студије на Кембриџу може 
заиста да постане стручњак и да свој допринос земљи из 
које долази“ –каже Анђела Шарковић.

Марко Станковић, ученик четвртог разреда специјал-
ног информатичког одељења у Гимназији „Светозар Ма-
рковић“, који је из Казахстана донео сребро, такође је по-
ложио пријемни за Кембриџ. Његово интересовање ок-
ренуто је пракси:

„Привлачи ме индустрија. Волим да, када нешто радим 
видим одмах резултат. Волим да стварам, иновирам, от-
кривам и направим нешто конкретно што ће одмах и са-
да служити људима. Жеља ми је да, пошто стекнем знање 

на Кембриџу, радим у некој великој компанији у којој бих 
остварио себе и помогао држави“ – прича нам Марко о 
својим циљевима.

ПД „Југоисток“ Ниш свакодневно на делу показује 
своју друштвену одговорност. Помогло је и многим орга-
низацијама – попут Савеза слепих, Организације глувих, 
Самохраним мајкама, Клиници стоматологије у Нишу, 
Ватрогасном савезу......

„Са задовољством могу да истакнем да је "Југоисток" у 
сваком тренутку спреман да помогне верским институ-
цијама – истиче Драгослав Павловић, шеф кабинета ди-
ректора. Тако смо донацијама помогли многе манастире 
у околини Ниша, Пирота, Прокупља, Лесковца. Височка 
ржана, Рсовци, Вета.....само су неки од њих. Посебну са-
радњу на том плану имамо са храмовима у Нишу. Помогли 
смо Саборној цркви, храму Свети Лука, Пантелејској и 
цркви Свети Никола.“

Друштвена одговорност је одлика сваке велике и ус-
пешне компаније. Она је, заправо, предност предузећа 
јер подразумева не само допринос економском развоју, 
већ и етично понашање. Значи, такође, побољшање ква-
литета живота запослених и њихових породица, али и 
локалних и ширих друштвених заједница. Доприноси, 
дакле, одрживом развоју који су Уједињене нације зацр-
тале као циљ свих, који теже напретку. А „Југоистоку“ је 
то задатак број један.

М. Видојковић

Драгослав Павловић:  
На делу доказана друштвена одговорност

Бројне донације обнови манастира
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У оквиру реализације пројекта „Унапређење система 
управљања безбедности и здравља на раду“, 13. и 14. маја  у 
компанији “Lafarž“ у Беочину одржан је тренинг из домена 
безбедности и здравља на раду. Тренингу су присуствовали 
по позиву запослени из свих огранака ПД, Центар за 
безбедност и здравље, као и сви запослени из домена 
безбедности и здравља на раду у ЕПС-у.

Тим "Југоистока" представљао је директор ПД, руководилац 
Центра за безбедност и здравље на раду, директори 
дирекција, директори свих огранака, лица за безбедност и 
здравље на раду из огранака, једном речју топ менаджмент 
"Југоистока" у правом смислу речи, каже Предраг 
Стојиљковић, руководилац Центра за безбедности здравље 
на раду у "Југоистоку". Тренинг је обухватао из теориjског 
дела сва битна питања из политике и правила безбедности 
и заштите на раду, кључне показатеље успеха у БЗР, било је 
речи и о комуникацији у БЗР и њеном превасходном 
значају, посебно у нашој делатности, о противпожарној 
заштити, затим процену ризика пре почетка сваког посла 
као обавезан део задатка који не смемо заборавити. 

Поред теориjског дела обуке који је обухватао и вежбе и 
активно учешће запослених у обуци, тренинг је 
подразумевао и обилазак фабрике „Lafarž“ где су запослени 
"Југоистока" активно учествовали у размени искуства са 
домаћином, истиче Стојиљковић.

На крају тренинга у овом пројекту изведен је заједнички 
закључак који су представили консултанти куће "Lafarž" да 

тим "Југоистока" има сва знања и вештине које су потребне 
да се постигне циљ пројекта а то је најмање повреда, 
односно нула повреда на годишњем нивоу. Све процедуре 
и алате које добијамо од "Lafarža" као носиоца пројекта са 
једне стране, а са друге стриктна примена постојећих 
процедура оцењене су на високом нивоу. Закључак је 
јединствен, људску свест треба подићи на највиши ниво а 
људску грешку искоренити. Тек тада биће постигнут 
основни циљ пројекта – безбедност и здравље запослених 
на првом месту, наглашава Стојиљковић.

Да би безбедност и здравље на раду били на завидном 
нивоу треба да се има један професионални однос према 
процесу рада у коме је човек централна фигура и 
изграђени став да је то у њиховом интересу. А то значи 
перманентна доградња система квалитета рада и живота уз 
фаворизовање безбедности. У томе кључну улогу има 
менаџмент, нагласио је мирослав шолаја, менаџер 
безбедности и здравља компаније „Lafarž“.  Без стратегије и 
политике предузећа и без подршке руководства то не може 
да се уради ма колико знања и труда уложили. Повређене 
не желимо.

Радимо на томе да запослени схвате да је поштовање 
правила безедности превасходно ради њих. желимо да 
запослени буду носиоци безбедности и да су свесни 
одговорности за сопствени живот, наглашава Предраг 
Стојиљковић.

 м. шиндић

-БЕЗБЕДНОСТ- 
 СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА
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Енергија из малих хидроелектрана  
тражи јачање средњенапонске мреже

ОдРжана 52. седниЦа техничкОг савета ед „ЈугОистОк“

" Електродистрибуција Лесковац“ је средином априла 
била домаћин 52. седнице Техничког савета ЕД „Југо-
исток“. Поред других питања која су разматрана, Те-

хнички савет је на овој седници дао подршку пројектном 
задатку изградње 35 kV далековода ТС 110/35/10 kV „Вла-
сотинце“ – ТС 35/10 kV „Састав Река“. Идеја о овом дале-
ководу постојала је још раније, а потребу његове из-
градње актуелизовало је ницање низа малих хидроелек-
трана у сливу реке Власине последњих година. До сада је 
на овом подручју, претежно на територији Општине Цр-
на Трава, пуштено у рад једанаест малих електрана а у 
припреми је изградња и пуштање у погон још пет малих 
хидроелектрана у овом крају. То је довело до стварања де-
баланса између производње и потрошње електричне ене-
ргије на овом делу конзума, због чега се јавља потреба за 
модернизацијом средњенапонске мреже. Нови далеко-
вод ће тежишно бити усмерен ка напајању Власотинца, 
као средине где се троши највише електричне енергије на 

целом овом подручју. У склопу пројекта изградње овог 
далековода, у његовом средишњем делу, предвиђена је и 
изградња трафостанице 35/10 kV на подручју Тегошнице, 
локација зв. „Горњи Орах“. Иначе, од ТС 35/10 kV „Састав 
Река“ до ТС 35/10 kV „Црна Трава“ већ је изграђен 35 kV 
далековод, уз учешће инвеститора малих хидроелектра-
на. 

Укупна дужина далековода износиће око 28 km а пре-
сек проводника ће бити 95 mm2. На савету је дата и по-
дршка предлогу да се, уважавајући све околности – кон-
фигурацију терена, одржавање и цену, далековод поста-
ви на челично-решеткастим стубовима. Изградњом овог 
далековода, Власотинце ће у енергетском смислу, стећи 
додатне користи, јер ће бити повезано и са ТС 110/35/10 
kV „Бело Поље“ у Сурдулици.

Н. Станковић

у току преподнева 18. дана маја, екипа „Електродист-
рибуције Лесковац“ је, радећи по налогу за обуста-
ву испоруке електричне енергије због самовласног 

прикључења, а након раније утврђене неовлашћене потр-
ошње, на стамбеном објекту у Улици Жртава фашизма 
64а у Лесковцу, била нападнута од стране непознатих ли-
ца. Ова лица су засула каменицама раднике који су извр-
шавали свој посао, при чему је електромонтер Слободан 
Коцић задобио повреде на нози и у пределу главе. Случај 
је одмах пријављен полицији а ЕД Лесковац ће поднети 
кривичну пријаву против починилаца.

Електродистрибуција Лесковац, као и сва друга елект-
родистрибутивна предузећа у Србији, већ годинама ука-
зује на проблем угрожавања сигурности својих запосле-
них који су константно изложени нападима бахатих поје-
динаца. Радници електродистрибуције при томе, само 
извршавају свој посао, у функцији заштите имовине др-
жавног предузећа – наплате продате електричне енергије 
и спречавања крађе електричне енергије. Овим путем 
још једном апелујемо на надлежне државне органе да 
предузму мере и донесу прописе којима би се трајно спре-
чили овакви напади на наше раднике. 

Н.С.

Каменицама на електромонтере
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Струја нема ни брата  
ни побратима

40 гОдина усПешнОг Рада у електРОдистРиБуЦиЈи ниш

Војиславу Станковићу, монтеру, 
Електродистрибуција Ниш је други дом. Ту 

је почео први радни дан, а ту ће дочекати и 
пензију. Прошао је све степенице напредовања 

у овом послу – од монтера четврте, до 
монтера прве групе са највећом одговорношћу. 

То, као и у војсци, значи да је био добар у ономе 
што ради, одговоран на послу и савестан 

човек.

1 985. године премештен је у трафо станицу Ниш 13, 
где је радио као уклопничар. Важан посао за оне 
који знају шта значи бити уклопничар. Радно ме-

сто подразумева рад у постројењу од 110 киловолти. Ук-
лопничар мора добро да познаје целу трафо станицу и 
процес рада – од укључења до искључења. Једини је који 
у одређеном тренутку треба да реагује ако је дошло до 
квара, и  да елиминише све што је у његовој моћи како се 
квар не би догодио. Зато мора да обиђе трафостаницу по 
неколико пута током дана или  ноћи, ако ради у 
ноћној смени. Дакле, ради високоризичан посао.

Војислав Станковић: Склопио пакт са високим напоном
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„Човек на овом радном месту пре свега мора да 
буде физички здрав, али и психички стабилан. 
Мора да спада у категорију људи који поштују 

рад, ред и дисциплину јер је ово радно место опасно по 
живот. Укупна снага трафо станице је око 110 мегавати. 
Уклопничар се свакодневно суочава са примарним напо-
ном од 110 киловолти, и секундарним односно одводним 
напоном од 10 до 35 киловолти.

Колика је одговорност, с једне, и опасност по човека, с 
друге стране, говори чињеница да трафо станица јачине 
110 мегавати снабдева добро и уредно електричном енер-
гијом половину Ниша. Па сад ви процените колика је од-
говорност човека који ради на таквом радном месту“ – 
каже Војислав Станковић, кога његове колеге зову 
Војкан.

На високоризичне послове, попут Војкановог, човек 
никада не може у потпуности да се навикне, никада не 
сме да се опусти и увек, колико год потискивао у себи, 
има мали страх који га гони на опрез.

„Струја нема ни брата ни побратима. Она нема род. Не 
бира оне које може да озледи или, не дај Боже, усмрти. За-
то је свако укључење и искључење, задатак који се изнова 
обавља са највећом одговорноћу. Три пута мериш, па он-
да пресечеш. Грешке се у овом послу, као у другима, не 
праштају. Сад си жив, а кроз пет минута – може да те не-
ма. У најбољем случају, када је напон нижи, могу да се за-
раде опекотине“ – прича нам Војкан.

„Страх у мени за ових 40 година никада није потпуно 
нестао. Чучи негде у човеку, као опомена. Пођеш на по-
сао, па се осврнеш иза себе. Остављаш кућу, породицу, 
драго и недраго свестан да може да се догоди да се не вра-
тиш. Баш зато, код нас у овом послу кућни проблеми и 
бриге се остављају на прагу. И решавају када се вратимо с 
посла. Посао је у првом и једином плану све време док се 
обавља".

Слушајући Војканову причу, човек не може а да се не 
пита – што неко одлучи да ради баш то, када је могао ми-
лион других ствари и због чега се за 40 година није поме-
рио на неко сигурније и безбедније место. Просто није 
природно да се човек свакодневно коцка са животом.

„Ја волим тај посао и нико ме није натерао да га радим. 
Постоје људи, попут мене, који напросто воле када им ра-
ди адреналин и не воле досадне  и стереотипне послове. 
А наш је најмање досадан. Ако изузмемо опасне ситу-
ације о којима вам говорим, свакодневно постоје изазо-
ви. Не полази ти за руком да нешто укључиш, искључиш, 
уземиш, па нешто не иде како ваља...... то те тера да будеш 
упоран и успеш да решиш проблем. Најмање је важно 
што ће негде на папиру писати како си успео, важније је 
што ће ти много  обичних људи, због којих радиш, бити 
захвално.

Војислав Станковић је један од многих у екипи, који се 
бави овим ризичним послом. Свако од њих би, вероват-
но, причао сличну причу. Зато што сви раде као једно, 
тимски, предано и са пуно међусобног уважавања. Ако 
један погреши, погрешили су сви.

Поверење је најважнија реч у нашем односу. Када ја до-
ђем на посао морам да знам до танчина све што је колега 
радио пре тога. Онда одемо заједно до трафостанице да 
се уверим да је све баш тако. Тек тада могу да пеузмем од-
говорност за све што следи, каже Војкан.

Управо због тога смо  ми, више него остали, другари и 
пријатељи. Дружимо се и на послу, али и у приватном 
животу. Знамо и добре и лоше ствари које прате поједин-
ца, знамо муке које га муче и проблеме које има. Заједно 
једемо, заједно пијемо, чекамо Нову годину, заједно иде-
мо на пецање, познајемо се међусобно као род рођени – 
прича нам Војкан лепшу страну овог тешког занимања.

Свако тежи да воли оно што ради и да током радног ве-
ка буде срећан послом који обавља. Шта у овом послу мо-
же да буде срећа?  Не знају они, који посао не познају. Они 
који га раде, посебно ако га раде 40 година, у њему прона-
лазе срећу. Када крену на посао, свесни чињенице да је то 
што раде веома одговорно и опасно, да од њиховог анга-
жовања зависи функционисање града и сваке породице 
појединачно – онда нема веће среће од добро обављеног 
посла и узајамног поздрава приликом примопредаје 
службе: „Браво, договорено. Видимо се“.

М. Видојковић
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Манастир 
Свете 

Богородице 
Сићево

Богородичина црква 
Сићевачког манастира је 
једина из времена ропства, 
сачувано сведочанство 
о обнови уметности 
у области Ниша.

На путу према Пироту, на 16-ом километру од Ниша у 
селу Сићеву налази се манастир са црквом посвећеном 
Ваведењу Свете Богородице. На левој обали реке Нишаве 
крене се живописним пределима Сићевачке клисуре, та-
чније код насеља Просек и хидроцентрале Сићево, нешто 
мање од два километра од главног пута стиже се у бајко-
вити пејзаж нетакнуте природе. Ван градске гужве, вре-
ве и издувних гасова појављује  се задивљујућа лепота, 
величина простора и чистина ваздуха скоро да опија. 
Право време пролећно кад се смењују бљештави сунчеви 
зраци и паперјасти облаци. Креће се кроз густу грабову и 
храстову шуму, почиње успон и стижемо до предивне за-
равни са манастирским комплексом, испод „Големог ка-
мена“ Кусаче. Жубор живе  воде из манастирске чесме, 
благо ремети тишину, која већ вековима влада у порти 
манастира. Задивљени лепотом и сређеношћу манастир-
ког комплекса, посебно цветног врта који се шири поред 
цркве, полако да не пореметимо то савршенство, разгле-
дамо цео комплекс и као намерно на крају излази до-
маћица, млада  монахиња Вероника Матић, настојатељи-
ца - црквени назив за главног домаћина. Због поретка, 
према потреби цркве и према броју сестара, добија се 
веће звање, каже монахиња  Вероника. Нас је три а до-
маћинство велико, но са божјом вољом све се стигне, 
прича монахиња Вероника и наставља о икони Мајке 
Божије. Манастир Свете Богородице познат је по својој 
икони у народу познатој као чудотворна икона Мајке 
Божије, и представља једну од најпоштованијих чудо-
творних икона у Понишављу а налази се у новом конаку. 
Много је невољника којима је ова икона помогла у ис-
цељењу многих болести, многим хришћанима је помогла 
који са вером приступају, истиче монахиња. Стара је око 

100 година а донели су је руски монаси после Октобарске 
револуције. Мој доживљај је да је икона Mајке Божје као 
духовна мајка града Ниша, и сам храм који има фреске из 
17. века, који окупља како обичне вернике тако и инсти-
туције града Ниша. Тако је уследила помоћ, каже мона-
хиња, од Слободних привредника, "Југоистока", Дире-
кције града Ниша и многих донатора, да се не хвалимо 
превише, треба имати меру у свему. Овај манастир је до-
живео круну свог духовног живота и мисионарења по-
дршком Владике Јована Пурића. О икони више се сазна-
ло на прослави Миланског Едикта када је икона изложе-
на у Саборној  цркви у Нишу. Много људи је пренело свој 
доживљај да су молећи се пред иконом осетили моћ и 
благост. Тако се и у причи монахиње осећа благост јер је 
себе и свој живот подредила, како каже, господу, молећи 
се за болесне и за оне који негују болесне, за упокојене пр-
етке и за њихов благослов. Просторно, црква је мала али 
се доживљава као велики свемир са изузетним фрескама 
које се ретко или нигде не сусрећу. Готово све фреске ос-
ликавају живот Исуса Христа, рођење и васкрсење Исуса 
Христа, крштење на реци Јордан. Испред, односно у 
саставу цркве, лепо уклопљена, направљена је припрата 
која, имамо такав осећај, уводи посетиоца у нешто посеб-
но значајно.    

Историјат цркве
Богородичина црква Сићевачког манастира је једина 

из времена ропства, сачувано сведочанство о обнови ум-
етности у области Ниша. Судбина сићевачког манастира 
није другачија од оне која је затекла целокупно истори-
ско наслеђе Ниша. Уметнички живот у овој области ук-
лопио се у општу слику тегобног живота петовековног 
ропства. Ипак, временска еластичност овог народа сачу-
вала је оновременску културну стварност која се најбоље 
осликава кроз сачуване споменике.

Сићевачка клисура непроходна је све до пред 
крај 19. века када је овај простор ослобођен ви-
шевековног ропства a у својим забитима скрива-
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ла је  значајна материјална и културна сведочан-
ства средњовековне прошлости Ниша. За гради-
теље путева Сићевачка клисура је престављала 

несавладиву препреку како у доба Римског тако и Осма-
нлиjског царства, па је остала по страни важних путева. 
То је стварало идеалне услове  да се живот у сићевачкој 
клисури одвијао у знаку духовног мира, ослобођен стра-
ха, посебно у ратним временима. Тај унутрашњи мир 
привлачио је многе духовнике са разних простора 
Балкана. Тако је средином 15. века почело насељавање 
Сићевачке клисуре калуђерима који су се бежећи пред 
налетом Османлија повлачили ка Западу. Међу њима је 
било монаха из Грчке, Бугарске али и Срба са Свете горе. 
Желећи да достигну „духовне висине“ монаси су градили 
бројне манастире, цркве и црквишта, тако је простор 
Сићевачке клисуре постао нека врста мале Свете горе.

Турци су и овај манастир пљачкали и палили у више 
наврата а потпуно су га разорили почетком 17. века. 
Преживели монаси, уз помоћ верног народа, материјал 
порушене цркве пренели су на леву обалу Нишаве. На не-
приступачном али веома скровитом месту 1644. године  
подижу цркву која је до данас опстала и сачувала свој пр-
вобитни изглед. Црква је подигнута и живописана исте 
године у време обнове Пећке Патријаршије. Фреско сли-
карство овог древног храма засновано је на српској тра-
дицији 15. и 16. века и у већини је доста добро сачувано. 
Када се завршио ратни вихор ова област је прерасла у ма-
ло црквено средиште где су се књиге писале и осликава-
ле, цркве и манастири обнављали и живописали. Брзо се 
издвојила мало имућнија класа која је била у могућности 
да гради и обнавља манастире. Тој новонасталој класи 
припадали су и ктитори Сићевачког манастира. Укус но-
вонастале класе  огледа се у поштовању градитељског 
наслеђа, фрескосликарства и иконографије и исписи-
вања записа. Све то је обезбедило сићевачком сликар-
ству завидно  место у поствизантиској уметности.

Републички завод за заштиту културе 1963. године уп-
исује сићевачки манастир у централни регистар споме-
ника културе са образложењем да црква има историјску, 
архитектонску и сликарску споменичку вредност јер све-
дочи о уметничкој делатности нашег народа у изузетно 
тешким условима под ропством Турака почетком 17. ве-
ка. Обнова цркве и изградња манастирког конака заврш-
ила се 1845.године да би после шест година страдала у вр-
еме Нишке буне. Црква и конак поново су обновљени 
1875.године. До краја другог светског рата манастир је 
имао своје имање од 21 хектара да би се преполовила до-
ласком комунистичке власти. Оно што је остало у поседу 
манастира и што се може обрађивати налази се у близи-
ни цркве и то је мала манастирска економија са обради-
вим земљиштем не већим од 15 ари. Комплекс манастира  
данас чине: црква посвећена Ваведењу свете Богородице, 
стари конак, звонара са три звона, чесма, летња кухиња 
са трпезаријом и нови конак. У току је реновирање и рес-
таурација цркве јер су зидови попустили а фреске од изу-
зетне вредности треба сачувати. Без људи добре воље ни-
шта не бисмо урадили, наглашава монахиња. Очигледно 
да помоћи свих врста треба, шетајући изнад манастира 
наиђосмо на неколико малих собица које треба обновити 
и средити у сликарске и друге радионице, ето изазова за 
вредне и расположене за помоћ.

Не можемо а да не направимо паралелу; у овом после-
ратном времену наше друштво као да је изгубило оријен-
тир, шта је добро а шта зло, шта је грех а шта врлина, шта 
је порок, шта здрава навика, шта лепо васпитање. Много 
људи се нашло у стању духовног вакуума. Чини нам се да 
се мало треба окренути око себе, обићи лепоте пониша-
вља, помоћи другоме, тиме и себи.

Полако се опраштамо од сестре Веронике уз културно - 
доћи ћемо опет, а уистину то место заиста вреди видети и 
упознати део историје и уживати у лепоти.  Да не гово-
рим о миру који свака светиња уноси у наша бића, а ти-
шина дозвољава да се сјединиш са космосом и схватиш у 
ствари да је све лепо уређено. Задивљујуће у сваком сми-
слу.

М. Шиндић

Чудотворна икона Божије мајке

Уз Божију помоћ, монахиње чувају светињу



великО интеРесОвање за нОћ музеЈа у нишу

Историја старог ниша у  
центру пажње

На 15 локација у граду Нишлије су, са великим 
интересовањем, погледале поставке које говоре о 
историји Ниша. Ноћи музеја, која прераста у традицију, на 
руку је ишло и лепо време које је подстакло грађане да 
изађу у град и направе лепу и корисну шетњу кроз 
најпознатије културне институције

Премијерна изложба „Сенке старог Ниша“ нишког аутора 
Даворина Динића у логору на Црвеном крсту, изазвала је 
највећу пажњу посетилаца. реч је о изложби фотографија 
које су за кратко време освојиле све друштвене мреже а 
Нишлије су овом приликом имале посебан доживљај јер су 
их погледале уживо. Тим пре што је посетиоце кроз 
изложбу водио сам аутор, Даворин Динић. И сам je био 
пријатно изненађен интересовањем Нишлија за његова 
дела што му је, како каже, додатни мотив у припреми новог 
албума фотографија на исту тему „Сенке старог Ниша 2“.

Народни музеј у Нишу је у својој Археолошкој Сали, у 
улици Николе Пашића, Нишлијама омогућио да погледају 
изложбу „Археолошко благо Ниша од неолита до средњег 
века“. Прилика се не пропушта јер се овакве изложбе не 
приређују често.

Богат публикацијама и брошурама које имају својство 
ретких књига, Историјски архив је у свом простору 
изложио ретке књиге из истоимене збирке која има 229 
наслова. Архив поседује  књиге и публикације штампане од 
1868. до 1945. године.

За галерију Нишког културног центра, такође, је владало 
велико интересовање. Посебно за поставку песничке собе 
из заоставштине Бранка Миљковића. Изложба „Читајте 
Бранка Миљковића -  узалуд је будим – 60 година од првог 
објављивања“, аутора Јована Младеновића и горана 
Станковића. Ово је уједно била и ретка прилика да се 
погледају аутентични предмети из песникове 
заоставштине. Организатори су направили и корак даље 
па су свим посетиоцима поклонили примерак култне 
песме „узалуд је будим“, штампане на спском и енглеском 
језику.

галерија савремене ликовне уметности имала је шта да 
понуди у своја три изложбена простора. Највише 
посетилаца било је у галерији Србија, који су погледали 
изложбу „Музеј виртуелне имовине“ Душана Тодоровића.

Врата су те ноћи отвориле и друге институције у граду 
– Арт 55 галерија, уметничка школа, Школа моде и лепоте.

Ноћ музеја, која сваке године окупља све већи број 
посетилаца, део је Европске ноћи музеја којој се Србија 
прикључила 2006. године.

 М.В.
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