
Друштвено 
одговорно 
пословање



„Е лектропривреда Србије“ 
има традицију дужу 
од 120 година. Током 
вековне историје, од самих 

почетака електрификације до данас, 
створена је посебна веза између 
грађана Србије и наше компаније. 
То поверење чувамо и данас.

Са истом посвећеношћу 
са којом нашим грађанима 
обезбеђујемо стабилно и сигурно 
снабдевање електричном 
енергијом, подржавамо напредак 
Србије у свим областима.

Чувамо нашу културу, 
уметност, верске објекте – све 
аутентичне вредности овог 
поднебља које представљају 
нашу традицију и национални 
идентитет. Чувањем старих 
хидроелектрана дајемо допринос 
очувању индустријске баштине 
Србије. Улагањем у науку и струку 
подстичемо развој домаћег 
енергетског сектора. Пружамо 
шансу младим стручњацима 
да својим знањем и енергијом 
допринесу успеху наше компаније. 
Посебну пажњу поклањамо деци, 
која чине будућност наше земље. 
Подржавамо њихово образовање, 
спортске активности, адекватно 
лечење и право на игру. Подстичемо 
инклузију маргинализованих 
група. Делимо пут до спортских 
успеха са нашим спортистима. 
Желимо да наш допринос заједници 
буде сразмеран значају наше 
компаније у енергетици Србије.

Верујемо да је право мерило 
наше успешности начин на који смо 
свој успех поделили са заједницом.

Улагање у заједницу

Заједничком 
енергијом 
до боље 
будућности



 

Д есет старих хидроелектрана 
„Електропривреде Србије“ саставни су 
део туристичке руте „Путевима Тесле и 
Станојевића кроз Србију“, коју је осмислио 

Завод за проучавање културног развитка.
„Електропривреда Србије“ има пет 

хидроелектрана које непрекидно раде више од 
сто година: „Под градом“, „Вучје“, „Света Петка“, 
„Гамзиград“ и „Моравица“. Ове хидроелектране 
представљају праве мале живе музеје који 
сведоче о славној историји електрификације 
Србије, а настале су махом захваљујући великом 
пријатељству и сарадњи Тесле и Станојевића.

Путевима Тесле 
и Станојевића

Хидроелектрана „Под градом“ у Ужицу саграђена 
је само четири године након велике хидроелектране 
на Нијагари. Конструисао ју је Ђорђе Станојевић 
према Теслиним принципима полифазних струја.

Ова рута која промовише индустријско наслеђе 
Србије има велики потенцијал да повезивањем 
с другим европским земљама у којима је Тесла 
живео и радио прерасте у значајан међународни 
пут културе „Путевима Тесле кроз Европу“.



 

„Е лектропривреда Србије“ традиционално је 
подржала „Тесла дане“, који су 2016. били 
у знаку обележавања јубилеја великог 
научника. У оквиру централне прославе 

на Калемегдану, која је организована тачно на дан 
његовог рођења 10. јула, реализована је едукативно-
забавна игра „Тесла ескејп рум“ (Tesla Escape Room), 
заснована на елементима који асоцирају на живот и рад 
Николе Тесле. Посетиоци манифестације формирали су 
своје екипе играча с којима су истраживали „Теслину 
собу“ како би решили низ тематских задатака који су 
их на забаван начин подсетили на причу о Тесли.

160 година 
од рођења 
Николе Тесле

ЕПС је чувар Теслиног наслеђа

Старе хидроелектране – 
сведоци славне историје 
електрификације Србије

П оводом обележавања 
160-годишњице од 
рођења Николе Тесле, 
Кластер путева културе 

доделио је „Електропривреди 
Србије“ специјално признање 
за велики допринос очувању 
старих хидроелектрана, изузетно 
вредне индустријске баштине 
наше земље. Мало држава у 
свету може да се похвали тако 
великим бројем очуваних старих 
хидроелектрана, од којих су многе 
и даље у функцији. То је потврда 
посвећености „Електропривреде 
Србије“ очувању Теслиног наслеђа. 
Србија је једна од ретких земаља 
која је веома брзо овладала 

Теслином технологијом правећи 
серију малих хидроелектрана 
према његовом патенту. Наш 
задатак је да упознамо свет с 
тим јединственим индустријским 
наслеђем од највеће вредности. 

Кластер путева културе је 
организација која умрежава више 
од 40 компанија и институција, 
међу којима су Музеј Николе 
Тесле, аеродром „Никола Тесла“, 
Завод за проучавање културног 
развитка, Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић“ 
Београд, Туристичка организација 
Србије, Електротехнички факултет 
Универзитета у Београду и други.

Н а београдском аеродрому „Никола Тесла“ на 
дан његовог јубиларног рођендана, у Теслину 
част одржана је пројекција документарних 
записа „Електропривреде Србије“ под називом 

„И сину виђело из ријеке“, који сведоче о најранијем 
развоју градње хидроелектрана на тлу Србије.



 

„Е лектропривреда Србије“ подржава све 
најзначајније годишње стручне скупове из 
области енергетике и очувања животне 
средине: Међународно саветовање 

„Енергетика“ – Савез енергетичара Србије, Српски 
национални комитет Међународног савета за 
велике електричне мреже CIGRE, Централно 
европски форум за развој CEDEF, Саветовање о 
електродистрибутивним мрежама Србије – Међународна 
конференција за електродистрибуцију CIRED, 
Конференција „Индустријска енергетика и заштита 
животне средине у земљама југоисточне Европе 

IEEP“ – Друштво термичара Србије, конференција 
„Животна средина ка Европи EnE“ – амбасадори 
одрживог развоја и животне средине, Међународни 
симпозијум „Рударство и заштита животне средине 
MEP“– Рударско-геолошки факултет Универзитета 
у Београду, Научно-стручни скуп „Одржавање 
машина и опреме ОМО“ Машински факултет 
Универзитета у Београду. Подржавамо и објављивање 
стручних радова у научностручном часопису 
„Техника“ Савеза инжењера и техничара Србије.

„Електропривреда Србије“ сваке године 
учествује на Међународном сајму енергетике.

Подршка српској енергетици 
и развоју струке



 

Н аучни центар „Виминацијум“ у близини 
Костолца познат је као културно-историјски 
локалитет од међународног значаја под 
заштитом Унеска (UNESCO). У његовом 

склопу су научноистраживачки центар, археолошки 
локалитет римског града и палеонтолошки парк. 
Широј јавности је познат и по недавно пронађеним 
ретким остацима мамута из праисторијског периода.

Овај јединствени амбијент савршена је 
сценографија за одржавање иновативног дечијег летњег 
кампа по угледу на европску праксу јер представља 
отворену књигу геологије, археологије, културе, 
уметности и историје ових простора. Због изузетно 
креативног приступа науци, прилагођеног дечијем 
омиљеном начину учења кроз игру и експерименте, 
пројекат је подржала и „Електропривреда Србије“.

Оно по чему се већ на први поглед дечији 
научни камп „Виминацијум“ издваја јесте аутентични 
амбијент. Учесници кампа имају јединствену 
прилику да се сретну са мамутицом Виком и баве 
ископавањем на археолошким локалитетима. 
Деца која одрастају у дигиталном добу са великим 
узбуђењем постаjу археолози и палеонтолози на 
неколико дана, откривајући предмете старе две 

хиљаде године, грнчарију и стакло које су користили 
људи који су живели на простору данашње Србије 
у доба Римског царства и кости мамута чија се 
старост процењује на преко милион година.

Иако име асоцира на изучавање историје, 
програм кампа представља невероватан спој 
прошлости, садашњости и будућности, па деца имају 
прилику да уз прослављене роботичаре са ЕТФ-а 
програмирају свог првог робота, али и да науче низ 
практичних вештина за сналажење у природи – од 
препознавања јестивих биљака до оријентације 
помоћу звезда. Овај мултинаучни приступ додатно 
подстиче њихову радозналост и жељу за учењем.

Посета Површинском копу „Дрмно“ у 
непосредној близини саставни је део програма кампа 
и едукације о производњи електричне енергије.

Термоелектрана „Костолац Б“ и Површински 
коп „Дрмно“ налазе се у непосредној близини 
археолошког парка „Виминацијум“, као пример да 
привреда и археологија могу заједно да се развијају 
у истом простору. Већ 40 година „Електропривреда 
Србије“ улаже значајна средства за истраживање 
овог локалитета, а изградња енергетских постројења 
никада није угрожавала археолошке објекте.

хиљаде године, грнчарију и стакло које су користили 

Дечији 
научни камп 

„Виминацијум“



 

Е ко-камп „Тара“ након осам година сарадње представља већ традиционално партнерство између 
„Електропривреде Србије“ и Покрета горана Србије, а сарадња је проширена и на Еко-камп „Вршачки брег“.

Боравак у природи данас је највећи поклон који можемо дати деци из урбаних 
средина, а чување природе, више него икада, најважнији задатак који остављамо будућим 

генерацијама. Ова јединствена „зелена учионица“ на Тари, поред упознавања с природом, 
укључује и обилазак хидроелектране „Бајина Башта“ и представља идеалну прилику за 
упознавање са обновљивим изворима енергије и едукацију на тему енергије будућности.

Учесници кампа су награђивани ученици са такмичења из биологије, полазници 
горанских радионица и најуспешнији у акцијама пошумљавања, озелењавања, уређења 
школске средине – сви најмлађи заљубљеници у боравак у природи.

За децу, која се под утицајем развоја нових технологија окрећу другачијем виду забаве у 
затвореном простору, еко-кампови су идеална прилика за креативан боравак у природи уз бројне 
занимљиве активности као што су пикник, сакупљање и коришћење лековитог биља, вожња по језеру, 
јахање коња, пчеларство, обилазак различитих резервата природе... Утисци се сумирају кроз прављење 
хербаријума од прикупљених материјала са терена и израду цветних аранжмана за такмичење.

Природа и екологија за децу



 

У складу са опредељењем да 
брине о младим талентима, 
„Електропривреда Србије“ 
подржала је активности 

Истраживачке станице „Петница“, 
која је постала један од највећих 
европских центара за изваншколску 
подршку и усавршавање 
даровитих младих људи у широком 
спектру науке и технологије.

Истраживачка станица 
„Петница“ данас је важан аутентични 
национални бренд, а у међународним 
стручним круговима годинама 

је препозната као иновативни 
професионални центар светског 
ранга, чије су идеје и модели рада 
прихваћени у низу земаља.

Сваке године одржи се више 
од 160 различитих курсева, кампова 
и семинара кроз које прође око 
3.000 младих из преко 500 школа из 
свих делова Србије, што „Петницу“ 
чини највећим центром овог типа у 
читавој јужној и југоисточној Европи. 
Ова научна институција пружа 
подршку унапређењу квалитета 
наставе у више од 400 школа.

У сарадњи са Регионалним центром за таленте 
„Михајло Пупин“ из Панчева, „Електропривреда 
Србије“ подржала је одржавање 6. научно-
едукативног кампа „Михајло Идворски Пупин“ у 

Идвору, родном месту познатог научника. Десетодневни 
програм кампа заснива се на примени програмирања у 
физици и намењен је ученицима који су током године 
освајали награде на државном такмичењу из физике 
и математике. Центар се бави развојем потенцијала 
младих даровитих ученика  у областима које су блиско 
повезане са делатношћу „Електропривреде Србије“.

Истраживачка 
станица 
„Петница“

Научно-
едукативни камп 
„Михајло Пупин“ 

у Идвору



 

„Е лектропривреда Србије“ придружила се 
обележавању Међународне године светлости 
поставком о светлу на Фестивалу науке, 
током чега су основци и средњошколци 

могли да се упознају с техником ласера, израде 
холограма и пројекцијама светлосних фигура и да се 
увере да је танка граница између физике и уметности. 
Едукативна поставка о светлу реализована је под 
називом „Од невидљиве до блиставе светлости“.

 Фестивал науке



 

З ахваљујући донацији 
„Електропривреде Србије“ 
продужено је трајање 
изложбе «Пупин – од физичке 

до духовне реалности“ ауторки 
Александре Нинковић Ташић и 
др Душице Бојић у Историјском 
музеју Србије. Изложба посвећена 
животу и раду Михајла Пупина, 
једног од највећих научника и 
иноватора, представља потпуни 
заокрет у музејском животу Србије 
јер је замишљена и реализована 
на потпуно иновативан начин, уз 
максималну подршку технике за 
креирање тзв. проширене реалности. 
Употребом мобилног телефона или 
таблета, са преузетом бесплатном 
апликацијом „Пупин“, или самим 
присуством посетиоца у простору 
помоћу сензора за покрете, 
сваки сегмент изложбе постаје 
интерактиван како би се аудио-
визуелним садржајима додатно 
приближио и илустровао живот и 
рад светски познатог проналазача. 
Изложба по начину презентације 
не заостаје за светским музејским 
трендовима и на најбољи начин 
показује креативне потенцијале и 
модерно лице данашње Србије.

Интерактивна изложба 
о Михајлу Пупину



 

„Е лектропривреда Србије“ подржала је реализацију краткометражног анимираног филма „Тесла 
и девојчица са лампом“. Кратка верзија најављује први српски високобуџетни анимирани 
3D филм о великом научнику „У сну свет – Теслин тајни изум“. Филм треба да дочара научну 
бајку коју је Тесла живео и коју је преко својих изума подарио савременом свету.

Иако фиктивна, прича је постављена на биографским подацима. Један од циљева филма јесте 
едукативни - да се кроз бајковиту причу прикажу неки од најупечатљивијих момената из Теслиног живота.

Анимирани 
филм о 
Тесли



 

Д онирањем средстава за 
сензорне собе широм Србије 
„Електропривреда Србије“ 
дала је пуну подршку овом 

иновативном облику терапије. 
Прва сензорна соба отворена је 
у београдском дому „Драгутин 
Филиповић Јуса“ на Врачару. До сада 
су у оквиру пројекта отворене још 
четири сензорне собе: у Установи 
за децу и младе „Шабац“ у Шапцу, 
Дому за децу и омладину ометену 
у развоју „Ветерник“ у Ветернику, 
Дому „Кулина“ у Кулини и Дому за 
децу и омладину „Душко Радовић“ 
у Нишу. Пројекат се реализује 
у сарадњи са Министарством 
за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања.

Сензорна соба је посебна 
просторија са различитим 
елементима помоћу којих се 
контролишу и дозирају стимуланси 
за свако чуло, са могућношћу 
прилагођавања индивидуалним 
потребама сваког корисника. 
Третман треба да изгледа као 
игра да би дете сарађивало са 
ентузијазмом који је неопходан за 
ефикасну терапију. Погодан је за 
децу са поремећајима из аутистичног 
спектра, са ментално недовољном 
развијеношћу, сензорним 
оштећењем, говорним потешкоћама, 
сметњама у учењу и различитим 
проблемима у понашању. Повећање 
пажње, учење о разноврсним 
чулним стимулансима из окружења, 
подстицање комуникације, смањење 
стереотипних и неадаптилних 
облика понашања, смањење 
хиперактивности, анксиозности, 
агресије и аутоагресије – само су 
неки од ефеката сензорне собе.

Сензорне 
собе

Дом „Драгутин Филиповић Јуса“ Београд

Дом „Ветерник“ Ветерник

Дом „Душко Радовић“ Ниш 



 

„Е лектропривреда Србије“ сарађује 
са Уницефом (UNICEF) на програму 
„Развој у раном детињству“.

Период раног детињства, од рођења 
до треће године, сматра се најзначајнијом развојном 
фазом у животном веку појединца јер знатно 
доприноси испољавању пуног потенцијала у каснијем 
периоду живота. Улагање у развој у раном детињству 
доноси највише користи сиромашној и социјално 
угроженој деци јер штити право сваког детета да 
му се омогуће једнаки услови за опстанак, раст и 
развој, што овај програм чини једним од ефикаснијих 
стратешких алата за дугорочну борбу против 
сиромаштва и смањење неједнакости у друштву.

Педијатрима је представљен „Водич за праћење 
развоја деце“, чиме је почела прва фаза пројекта 

у Србији, са циљем да се унапреди комуникација 
са родитељима и другим институцијама да би деца 
добила адекватну негу и помоћ када се код њих уочи 
неки од проблема или сметњи у развоју. Његовом 
применом лекари постају сарадници породице. 
Након обуке педијатара запослених у развојним 
саветовалиштима, следи фаза унапређења капацитета 
у домовима здравља у Београду, Нишу и Крагујевцу 
како би им се омогућили најбољи услови за реализацију 
програма развоја деце у најранијем узрасту. Ова 
фаза подразумева набавку дидактичког материјала 
и опремање посебних просторија за рад са децом.

„Електропривреда Србије“ препознала је 
стратешки значај овог пројекта за Србију јер улагањем 
у појединца од најранијег периода живота стварамо 
услове за квалитетније друштво у будућности.

Подршка деци од првог дана



 

Б рига о здрављу деце заузима 
посебно место у друштвено 
одговорном пословању 
„Електропривреде Србије“. 

Зато је компанија помогла 
реализацију пројекта Националног 
удружења родитеља деце оболеле 
од рака (НУРДОР) са циљем да 
се унапреди квалитет њиховог 
лечења у Србији. Удружење су 
основали родитељи лечене деце, 
лекари и психолози са циљем да 
емотивно, практично и материјално 
помогну новим породицама које тек 
отпочињу дугу и неизвесну борбу за 
излечење својих малишана. Током 
тринаест година рада ово удружење 
је покренуло бројне пројекте као 
што су рехабилитациони кампови за 
децу лечену од малигних болести, 
недељне радионице психосоцијалне 

подршке за децу и њихове родитеље 
који бораве на педијатријским 
хематоонколошким одељењима 
и отварање родитељских кућа 
за смештај малих пацијената из 
унутрашњости током њиховог 
лечења у Београду, Нишу и Новом 
Саду. Редовна активност удружења 

је континуирано улагање у свих пет 
дечијих хематоонколошких одељења 
у земљи кроз набавку опреме и 
неопходних апарата. Издали су 
више од 20 публикација да би 
упознали јавност са проблемима 
и потребама деце оболеле од 
рака и њихових породица.

НУРДОР

О рганизација за помоћ и бригу о деци са 
посебним потребама „Мали велики људи“ 
брине о ментално недовољно развијеној 
деци, деци са физичким хендикепом, деци 

са оштећењем вида, слуха, говора, као и о деци 
без родитељског старања и социјално угроженој 
деци. „Електропривреда Србије“ сваке године 
помаже одржавање њихове традиционалне летње 
манифестације „Игре без граница“. Такмичарске игре 
посебно су прилагођене сваком детету у зависности 
од узраста и процењених могућности за учешће у 
појединачним активностима. Поред такмичарског 
дела, који се завршава проглашењем победника и 
доделом награда, медаља и пехара, манифестација 
је увек праћена и забавним програмом који укључује 
позоришне представе, плесну школу и маскоте дечјих 
омиљених јунака. Догађај је уједно и прилика да се 
деца изведу из домова у којима проводе цео живот, 
као и да се кроз игру друже с осталим вршњацима.

Мали 
велики људи



 

Д ечији ромски хуманитарни центар „Влашки Роми“ има сталну подршку „Електропривреде Србије“ на 
пројекту социјализације, едукације и успешне интеграције ромске деце у друштво кроз подстицање 
њиховог образовања. Неадекватно образовање главни је узрочник сиромаштва ове категорије 
становништва. Циљ центра је да сви полазници заврше не само основну већ и средњу школу да би 

унапредили свој статус у друштву и обезбедили себи бољи живот. Многа ромска деца која су прошла кроз овај 
пројекат стекла су средње и више образовање и добила запослење на основу свог образовања. Сада су и сами 
родитељи и на исти начин настављају да брину о школовању своје деце, у чему имају велику помоћ центра. 
Донирана средства се користе за плаћање наставника, школског прибора, редовних ужина и превоза до школе 
да би се обезбедила подршка овој осетљивој категорији деце да не одустају од свог даљег школовања.

Учионица за бољу будућност



 

„Е лектропривреда Србије“ подржала је пројекат 
еко-куће у оквиру фестивала „Organic Live“, 
под слоганом „Будућност је сада“, чији је 
циљ промоција енергетске ефикасности 

и еколошких производа различитих категорија. 
Концепт еко-куће представљен је кроз модел 

брвнаре са зидовима изолованим еколошким 
материјалима. На крову се налазе соларни колектори 
за загревање воде и соларни панели за производњу 
електричне енергије који напајају све уређаје у 

оквиру куће. Део ове поставке еколошког становања 
је и котао на биомасу (пелет). Унутрашњост куће 
састоји се од дневне собе са еко-камином и кухиње са 
енергетски ефикасним кућним апаратима. Инсталирани 
софтвер мери потрошњу свих уређаја еко-куће. 

Током обиласка, посетиоци су могли да добију 
све информације о могућностима које им стоје на 
располагању уколико желе да повећају енергетску 
ефикасност свог домаћинства и остваре уштеде 
у кућном буџету које прате овакав концепт.

Еко-кућа за едукацију о 
енергетској ефикасности



 

„Е лектропривреда Србије“ је већ годинама значајан ослонац српском спорту и прави члан 
тима када треба подржати наше спортисте на њиховом путу ка успеху. Много је спортова 
који се могу похвалити подршком компаније: рукомет, одбојка, кошарка, атлетика, а ту је и 
дугогодишња сарадња са Олимпијским и Параолимпијским комитетом Србије. Прво место 

српских ватерполиста на Светском првенству у Казању и на Европском првенству у Београду разлог су 
за понос и „Електропривреде Србије“, која континуирано подржава рад Ватерполо савеза Србије.

Тимски до победе



 

П ројекти промоције 
спорта и здравог начина 
живота, посебно деце и 
омладине, важан су део 

друштвено одговорног пословања 
„Електропривреде Србије“. 
Компанија је допринела успешном 
одржавању Светског школског 
првенства у одбојци. Првенство 
је симболично отворено уз звук 
школског звона, а већину публике 
чинили су управо такмичари, 
више од 1.000 младих одбојкаша 
и одбојкашица из 35 држава. 

Први пут у историји 
Србија је била домаћин Светског 
школског првенства, које је, поред 
редовног такмичарског програма, 
обележила и шетња учесника 
СП Београдом и Вече нација на 
Калемегдану, као и велики број 
радионица које пропагирају фер-
плеј и антидискриминацију. 

Женска селекција Србије 
је освајањем бронзе уједно 
освојила и прву медаљу у одбојци у 
историји српског школског спорта. 
Одиграни су и мечеви Специјалне 
олимпијаде, а сви такмичари 
заслужили су златне медаље.

Сваки детаљ првенства 
осмислили су сами ученици. 
Ученици Осме београдске гимназије 
компоновали су химну Светског 
школског првенства под називом 
„We will block you“. Ученици 
Музичке школе „Коста Манојловић“ 
компоновали су песму под именом 
„За наше одбојкаше“, с којом су 
учествовали у церемонији свечаног 
отварања. Трофеј Воли (Volly) 
који је поклоњен шампионима 
осмислио је ученик Средње 
школе за дизајн у Београду.

Светско 
школско 
првенство 
у одбојци



 

Ч ување духовних и националних вредности кроз заштиту црквеног наслеђа 
један је од најлепших задатака и „Електропривреде Србије“.
Поводом обележавања осам векова манастира Жича, донирана су средства за обнову и уређење 
манастирског комплекса. Дате су и донације за уређењe унутрашњости Храма Светог Димитрија 

у Косовској Митровици и за обнову Храма Свете Петке у Петки оштећеног у поплавама. Подржавамо 
подизање Храма Светог Саве, једног од најпрепознатљивијих симбола Београда и православља.

Вредност коју 
чувамо


