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разговор с поводом
Бранислав Вукосављевић
Решење - уштеде  
и синергија

догађаји
Директори производних ПД
Мања потрошња,  
а и производња

догађаји
Седница УО ЕПС-а 
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обрадовић,  

в.д. генералног  
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Дрвени стубови 
одлазе у прошлост 
Реконструкција нисконапонске мреже 
један је од сталних задатака 
запослених у привредним друштвима 
за дистрибуцију електричне енергије. 
И радници у ЕД „Александровац“ 
припремали су мрежу за предстојећу 
зиму, а један од највећих послова била 
је замена старих, дрвених стубова са 
модерним, бетонским. И остала ПД ЕД 
у наредном периоду очекује замена 
стубова како би у наредним годинама 
у свим деловима Србије дрвени 
стубови постали прошлост. 

 ❚ фото М. Дрча
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Влада Србије прихватила Полазне основе за реорганизацију ЈП ЕПС

Промене почињу од 1. јануара
Влада Републике Србије усвојила је 16. 

новембра закључак којим је прихва-
тила Полазне основе за реорганизацију 
ЈП „Електропривреда Србије“. Овим до-
кументом обухваћене су намере ЕПС-а 
да изврши низ промена у вези са прав-
ном формом и организацијом компани-
је, које проистичу из обавеза преузетих 
Споразумом о стабилизацији и придру-
живању ЕУ, као и неколико темељних за-
кона у Србији, посебно Закона о енерге-
тици и Закона о јавној својини.

Како је наведено, реорганизација 
обухвата промену правне форме ЈП ЕПС 
у акционарско друштво, као и промене 
у начину организовања зависних при-
вредних друштава и управљању њима. 
Генерални директор ЈП ЕПС-а Алексан-
дар Обрадовић саопштио је на састанку 
врха ЕПС-а са директорима електрана и 
рудника, одржаном 20. новембра, да се 
у промене креће одмах, тачније од 1. ја-
нуара предстојеће године, а да се прав-
ни акти за успостављање нове организа-
ције компаније убрзано већ припремају.

- Ми смо суочени са тренутком исти-
не, а то је да смо у врло тешкој финан-
сијској ситуацији и да у нашем послов-
ном фонду тренутно недостаје више од 
40 милијарди динара. Томе треба дода-

ти и 12 милијарди евра уговорених инве-
стиција, које такође треба обезбедити. То 
је ситуација из које морамо да изађемо и 
учинимо све да од компаније коју нази-
вају тромим монополистом направимо 
добро организовани пословни систем, 
који ће генерисати профит. За остварење 
тога циља потребна је мобилност свих у 
„Електропривреди Србије“ - казао је Об-
радовић.

Објаснивши да ће се са отварањем 
унутрашњег тржишта електричне енер-
гије веома заоштрити захтев за повећа-
њем ефикасности на свим нивоима при-
вређивања, а нарочито у производњи, ко-
ја ће морати да се прилагођава потреба-
ма и могућностима тржишта, али и ње-
говим законитостима, генерални дирек-
тор је скренуо пажњу да ефикасност мо-
ра да постане императив у укупној орга-

низацији рада, искоришћености енер-
гената и опреме, контроли квалитета 
резервних делова, репроматеријала и 
услуга које се набављају, а нарочито у 
управљању трошковима. 

- „Електропривреда Србије“ једна је 
од последњих брана ове државе, њене 
привреде и грађана, њене енергетске и 
економске независности. Променама у 

које улазимо треба да осигурамо опста-
нак и развој ЕПС-а, како бисмо га учвр-
стили као носећи стуб економске стабил-
ности земље и истовремено обезбеђива-
ли његово одговарајуће учешће у енерге-
тици региона. Ако и ову шансу прокоц-
камо, не видим ни куда ће поћи ЕПС ни-
ти куда би ишла Србија - истакао је Об-
радовић.

Говорећи о одговорности ЕПС-а за 
укупно стање у српској привреди, посеб-
но машиноградњи, генерални директор 
рекао је да је „Електропривреда Србије“, 
као државно предузеће, на бранику др-
жавних интереса и домаће привреде и 
радне снаге, али да би могла било коме 
од оних који су у незавидном положају да 
помогне, мораће прво да помогне себи.

- Концепт промена које смо изабрали 
и за који смо добили подршку Владе Ср-
бије морао би да омогући брже превази-
лажење тешкоћа и успостављање пози-
тивних трендова, који ће довести до ста-
билности у стварању профита. На тај на-
чин помажемо и себи и другима. Јасно је 
да само профитабилни ЕПС може да буде 
сигуран ослонац укупне привреде у Ср-
бији - рекао је Обрадовић.

А. ЦвијАновић

у фокусу
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Електропривреда 
Србије једна је од 
последњих брана 
ове државе, њене 

привреде и грађана

 ❚ Александар Обрадовић



У историји „Електропривреде Србије“ на-
редна година требало би да буде једна 
од преломних, веома значајних за буду-

ћи развој компаније, а колико ће бити успешна 
зависиће и од припрема које треба да се при-
веду крају ових дана. Држава је одобрила ор-
ганизационе промене у ЕПС-у. Следи прелазак 
у давно најављивано акционарско друштво, а 
потом корпоративизација и низ измена у орга-
низацији у оквиру привредних друштава која 
фактички чине велики систем „Електропри-
вреде Србије“. 

Иако се многима чини да баш и није најја-
сније по ставкама шта нас све то чека од Нове 
године, не треба се плашити промена. Оне су 
ЕПС-у потребне да би опстао и постао једна од 
најбољих компанија, јер без тога нема профи-
табилности, инвестиција, запошљавања, но-
вих електрана... А свима, запосленима, гра-
ђанима и држави треба ЕПС као јединствено, 
јако и једно од најбољих предузећа у Србији. 
Потребна је, међутим, синергија свих 12 на-
ших привредних друштава, боља повезаност 
у пословима који могу заједнички да се ра-
де, већа ефикасност и највише од свега – за-
једнички дефинисан циљ. То је сада више не-
го јасно, циљ је економски и инвестиционо јак 
ЕПС, налик сличним компанијима из региона 
и Европске уније. 

Од 1. јануара 2013. године почиње и чувена 
либерализација тржишта електричне енерги-
је, на коју смо чекали годинама. Купци на ви-
соком напону мораће да изаберу свог продав-
ца електричне енергије, а ЕПС добија шан-
су да конкуретном ценом сачува досадашње 
купце и притом заради. Истина да је проценат 
купаца на високом напоном тек десет одсто од 
укупног броја, али за почетак и то ће бити до-
бра „школа“ за трговину на отвореном тржи-
шту. У последње време чује се да су поједини 
велики купци били мало и у чуду кад су са-
знали да цена електричне енергије после Но-
ве године неће бити на истом нивоу као до са-
да. Очекивали су да и даље цена струје у Ср-
бији буде далеко испод оне у региону, али са-
да нема разлога да ЕПС буде вишеструко јеф-
тинији у односу на конкуренте. Много тога је 
ових дана на коцки и треба се борити за сва-
ког купца. 

Високи напон је школа за следећи корак, 
за отварање тржишта средњег напона и по-
том за онај последњи корак у либерализа-
цији, тренутак када ће свако домаћинство 
у Србији моћи самостално да изабере за се-
бе најповољнијег и најпоузданијег продавца 

струје. Јасно је да у наредним месецима тре-
ба да се донесу и недостајући правилници и 
сва друга акта како би тржиште заиста про-
функционисало. Зато не смемо да будемо пе-
симисти, већ напротив треба да учинимо све 
како би заједнички, коначно један од важних 
послова у енергетици и био урађен на пра-
ви начин. 

Уз промене које следе, наредна година би-
ће и финансијски тешка. И са планираним 
уштедама у расходима, нема разлога за опу-
штање. Приходи од електричне енергије не-
ће доживети, макар према садашњим наја-
вама, битније промене, а истовремено тро-
шкови за ремонте, одржавања и амортиза-
ције свакодневно расту. Зато ће бити важна 
свака ископана тона угља, сваки произведе-
ни и притом наплаћени киловат-час, сваки 
проценат смањења губитака у дистрибутив-
ној мрежи. Али ништа од тога не може да се 
деси само од себе. Без људи - тешко да ијед-
на промена може да се спроведе. Запослени 
у ЕПС-у су спремни на то, промене очекују 
дуго, а и већина зна да без тих промена не-
ма говора о томе да ЕПС постане компани-
ја налик ЧЕЗ-у или некој сличној енергетској 
компанији. 

Шансе се не смеју олако схватити, ни-
ти сме да се чека да неко други уради посао 
свих нас. Јер промене су једина шанса за оп-
станак ЕПС-а. 
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уводник

Једина шанса 
за опстанак ”Потребна је, 

међутим, 
синергија свих 12 
наших привредних 
друштава, боља 
повезаност у 
пословима који 
могу заједнички 
да се раде, већа 
ефикасност и 
највише од свега 
– заједнички 
дефинисан циљ

Пише: 
Алма Муслибеговић

 ❚ Илустрација:  J. Влаховић



Раст потрошње енергије и одсуство 
улагања у енергетско-рударски 
сектор дуже од 20 година са једне 

и системска корупција с друге стране 
довели су Србију у економску и енер-
гетску кризу. То је само један од разлога 
због којих се, као човек економске стру-
ке, али и политике, залажем да енер-
гетско-рударски систем од запуштеног 
постане одржив сектор који ће служити 
и генерацијама које ће доћи после нас. 
Ово је за наш лист рекао проф. др Ми-
ленко Џелетовић, ванредни професор 
Едуконс Универзитета у Сремској Каме-
ници, чији је и проректор за финансије, 
одговарајући на питање како би оценио 
садашњи положај „Електропривреде Ср-
бије“, као највреднијег јавног предузећа 
код нас.

��Електроенергетски систем Србије у 
последњих годину дана показао је 
изузетну виталност. Зимус је при 
веома ниским температурама 
недељама постизао рекорде у 
производњи. Летос је и при 
незапамћеној суши и ниским 
дотоцима успевао да подмири све 
веће захтеве потрошача. Али те 
чињенице још казују да нам недостају 
нови капацитети. Како одговорити на 
те изазове?

Србија, то свима мора да буде јасно, 
нема довољно енергије и енергената. По-
трошња енергије расте по просечној сто-
пи од 1,6 одсто годишње. Пошто је нема-
мо довољно из сопствених извора, расте 
увозна зависност и она данас износи 40 
процената. Без пардона треба рећи и ово 
- Србија расипа енергију. По потрошњи 
енергије по јединици друштвеног прои-
звода налазимо се на зачељу колоне зе-
маља у Европи, а по потрошњи енергије 
по становнику - међу првима.

Српски енергетски сектор је данас 
уско грло развоја не само наше земље, 
већ и региона. Можда неком неће бити 
драго, али по мом суду заробила га је ко-
рупција. ЕПС је постао критична тачка 
развоја земље. Више од 60 одсто прои-
зведене електричне енергије потроше 
домаћинства. Шта то казује? Да ћемо 
имати проблема у снабдевању ако се по-
крену индустрија и привреда.

��Да ли се то могло предупредити?
Наравно. У енергетском сектору од 

2001. године  до данас, по слободној про-
цени, не зна се како је завршило око 20 
милијарди евра (донације, меки и ко-
мерцијални кредити, сопствена сред-

ства...). Цене електричне енергије пора-
сле су 628, гаса за више од 450, а дерива-
та нафте за 520 процената. Приход ко-
ји је изгубљен због неизграђених енер-
гетских објеката, пре свега електрана, 
мери се са 1,5 милијарди евра годишње. 
На увоз енергије и енергената Србија го-
дишње издваја просечно три милијарде 
евра, а то је, на пример, инвестициона 
вредност бар три електране или 15 од-
сто укупног дуга земље.

��У чему још видите „уско грло“ ЕПС-а?
Некада развијено рударство постало 

је кочница развоја електропривреде, јер 
већ десет година није отворено ниједно 
рудно поље. Због тога ће, ако се ништа 
хитно не предузме, Србија за рад соп-
ствених термоелектрана доћи у ситуа-
цију да мора да увози угаљ, а тиме додат-
но оптерети буџет са најмање милијарду 
евра. Јавна предузећа, која су била узор 
европским компанијама, постала су ле-
гла корупције, са веома неповољним еко-
номским и енергетским показатељима.

��Где је, према Вашем мишљењу, могућ 
излаз из ове нимало светле ситуације?

Циљ нове владе јесте да енергетски 
и рударски сектор Србије постане јак, 

поуздан и препознатљив партнер до-
маћим и међународним компанијама. 
Иако је Србија енергетски сиромашна, 
са највећим домаћим доступним нала-
зиштима угља у Колубари и Костолцу, 
треба се старати да се овај природни ре-
сурс рационално троши. Изградња сва-
ког новог објекта биће могућа уз пошто-
вање стандарда ЕУ и употребу тзв. „чи-
стих технологија угља“ (clean coal tech-
nology).

Не видим ниједан разлог због чега 
не би требало покренути поступак ре-
гулисања и решавања енергетско-еко-
номских односа на Косову и Метохији, 
имајући у виду да се тамо налазе најве-
ћа налазишта угља у Европи, као и да је 
вредност објеката ЕПС-а процењена на 
три милијарде евра.

Компаративна предност Србије, њен 
геостратешки положај, омогућиће да 
наша земља, уз изградњу неколико елек-
трана, буде транзитни коридор за наф-
ту, нафтне деривате, гас, течни нафтни 
гас и електричну енергију и складиште 
за енергенте. Тиме треба да обезбедимо 
довољно енергије и енергената за наше 
потребе, али и регион. Према мом ми-

инТЕрвју проф. др миленко Џелетовић 
о актуелним 
изазовима ЕПС-а
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шљењу, то мора да буде наш главни циљ 
дугорочног енергетског програма.

��Да ли у свему овоме што сте навели 
видите у главној улози само државу 
или и неки од модела евентуалне 
приватизације или стратешког 
партнерства с неком од моћних 
европских електроенергетских 
компанија?

Искрен да будем, залажем се, у пр-
вом реду, без задирања у питања власни-
штва, најпре за промену начина упра-
вљана компанијом, а потом и за подиза-
ње њене ефикасности. Наравно и поди-
зање вредности ЕПС-а, али и осталих јав-
них предузећа у овом сектору, али не и 
њихову приватизацију. Мислим да је ре-
алан циљ да се вредност ЕПС-а за рела-
тивно кратко време, рецимо четири го-
дине, подигне на десет милијарди евра.

��Како то извести?
Према мом суду, неопходно је с јед-

не стране отварање нових рудних поља 
и изградња електроенергетских објека-
та, а са друге, искорењивање корупци-
је у пословању, смањење трошкова за 20 
одсто, смањење губитака у дистрибуци-
јама на ниво просечних европских, но-
ве организационе шеме у складу са ва-
жећим Законом о енергетици, повећање 
продуктивности рада по јединици про-
изведеног киловат-часа, као и побољша-
ње безбедности на раду, увођењем нових 
технологија у пословању.

��Електропривреда и рударство 
(површински рудници угља) пословно 
су нераскидива целина, али су и у 
новој концепцији владе и саставу 
министарстава подељени и налазе се 
у два министарства. Како би ове 
области требало најбоље 
организационо устројити? Мада, 
истину говорећи, то не би требало да 
буде од пресудне важности, али јесте, 
јер нема економских, тржишних 
правила. Шта Ви о томе мислите?

Слажем се с том оценом. Јесте, битна 
су тржишна правила, али ако их држава 
није поставила, него их учестало мења, 
онда несумњиво долазимо до закључка 
како је посебно важно да ли су у истом 
или два одвојена министарства подеље-
не надлежности јавног предузећа какав 
је ЕПС.

��Због чега?
Зато што се код нас персонализују 

задаци и обавезе. Не видим ниједан ра-
злог да се пословна судбина или развој-
на пројекција ЕПС-а везују за име неког 

министра или управе саме компаније. 
Ваљда су та питања решена неким стра-
тешким циљевима и програмима разво-
ја у чијој реализацији није битно ко је из 
које партије и одакле је дошао први чо-
век компаније. Иако је ЕПС стратешко 
предузеће и по много чему изједначен 
је са другим државним јавним преду-
зећима, не видим довољно уверљив ра-
злог, мада има и таквих идеја, да се само 
за њега пропишу нека специјална пра-
вила у функционисању и услови посло-
вања. То не би било добро због осталих. 
Коначно, довољно је у конципирању бу-
дућности ЕПС-а видети како и на који 
начин послују рецимо један ЧЕЗ или 
RwЕ. Реч је мање-више, о државним 
фирмама, али које и те како стварају 
профит свом власнику. Зато сам ближе 
идеји да се из ЕПС-а постепено искљу-
чи његова социјална обавеза, односно 
да по ниској цени неселективно снабде-
ва све слојеве друштва. Као социјално 
одговорна држава не можемо зажмури-
ти пред чињеницом да има грађана који 
нису у стању да плаћају економску цену 
киловат-сата. Да ствар буде тежа, они то 
нису у стању ни сада, са ценом киловат-
часа од, ако се не варам, 4,8 евроцен-
ти. Према неким пројекцијама, не само 
због инвестиција, већ услед нашег отва-
рања електроенергетског тржишта, це-
не ће морати да крену бар према просе-
ку у региону.

��Великим дуговањима ЕПС-у 
допринела је и држава својом 
погрешном политиком заштите 
дужника и приоритетних потрошача 
(међу којима су и амбасаде појединих 
држава, позоришта, топлане и други 
купци на локалном нивоу власти, 
домови и друге установе за социјално 
угрожене категорије итд.), значи 
шароликог извора дужника који су 
заштићени од искључивања. Како 
држава да заштити ЕПС од њих и 
како да намакне готово сталних сто 
милијарди динара дуга, мање више, 
из месеца у месец?

Држава, рекох, не може сасвим да 
дигне руке од своје социјалне функције, 
али то у исти час не значи да треба инси-
стирати на багателној цени киловат-са-
та. Том ценом више помажемо онима ко-
ји струју немилице троше, грејући хале 
и базене, а не социјално угрожене. Ми-
слим да би нова влада требало што пре 
да бар отпочне прављење некаквих со-
цијалних карата или да бар има евиден-
цију домаћинстава која нису у стању да 
плаћају рачуне за струју, али наравно не 
и за потрошњу од неколико хиљада ки-
ловат-сати. Мора се наћи неки прихва-
тљив социјални минимум. Верујем да 
би ЕПС могао тих неколико процената 
од своје производње да поднесе, али за-
то сви који нису у том социјалном корпу-
су морају да плате струју по економској 
цени у којој би један део морао да буде за 
развој и инвестиције.

У начелу не бих имао ништа против 
тога да се из ЕПС-а искључи свака соци-
јална компонента у цени струје, јер је 
брига те компаније да што више прои-
зведе и наплати струје, као и да обезбеди 
извршавање електроенергетског билан-
са, али бојим се да наше друштво још ни-
је спремно да се суочи са изазовима које 
намеће наслеђено сиромаштво.

Што се тиче „заштите“ ЕПС-а од рђа-
вих дужника, мислим да се решење мо-
ра тражити понајпре на релацији држа-
ва, погрешна политика и законодавство.

 Коначно, у томе има много елемена-
та системске корупције и прекорачења 
овлашћења. Ко је тај који може да одо-
бри или толерише вишегодишње непла-
ћање рачуна за виле и палате на Дедињу 
или амбасаде појединих земаља? Про-
блем је, дакле, и у нама самима и нашој 
навици да не спроводимо оно што смо се 
договорили.

П. С. К.

Србија ће доћи у ситуацију да за рад сопствених 
термоелектрана мора да увози угаљ, а тиме додатно 
оптерети буџет са најмање милијарду евра

Не продавати ЕПС
��Код нас је готово неопростив грех 
што је ЕПС државна фирма. 
Одакле толики анимозитет према 
државној имовини и због чега се та 
иста држава готово стиди да њено 
предузеће послује с профитом и 
да му остаје који динар за 
инвестиције?

Не сматрам власништво над 
електропривредом одлучујућим фактором 
њене успешности. Напротив, велики је број 
случајева у свету где се држава показала као 
добар домаћин. Моје је уверење да, због 
стратешког значаја, ЕПС нипошто не треба 
продавати. Поготово не продавати већински 
пакет. Садашње стање електроенергетског 
сектора последица је вишедеценијске 
погрешне политике у области енергетике. 
Електропривреда као стратешка привредна 
грана мора да буде водећа развојна 
делатност, а не да каска за привредом и 
друштвом у целини.
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Управни одбор ЕПС-а именовао је 
почетком овог месеца Животија 
Јовановића, доскорашњег дирек-

тора Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију, 
за заменика генералног директора ЈП 
„Електропривреда Србије“. На позицији 
директора ЕПС-ове дирекције, а пре тога 
и као директор Електродистрибуције Ја-
година, Јовановић је својим радом и на-
стојањима завредео угледно место међу 
дистрибутерима, пре свега залажући се 
за одговарајућу позицију дистрибуције у 
електроенергетском и пословном систе-
му ЕПС-а. Отуда је и наше прво питање 
у овом интервјуу било у вези са односом 
целине и делова. 

��Шта заменик генералног директора 
боље види „нег' онај под брдом“: 
значај снаге целине или збира снага 
њених делова? 

Електропривреда Србије заокружена 
је целина и само као таква она може да 
одговори својој важној улози у држави 
Србији и њеном јавном сектору, то јест 
да одговори потребама грађана и при-
вреде за уредним снабдевањем елек-
тричном енергијом, као и да обезбеди 
енергетску стабилност и сигурност зе-
мље у целини. При томе, сваки њен део, 
било да је реч о производњи угља, тер-
мо и хидро електранама, или о дистри-
буцијама, подједнако је важан за оства-
ривање ове јединствене функције ЕПС-
-а. Издвајање, фаворизовање или разли-
чито гледање на поједине делове једин-
ственог система сигурно не би било до-
бро. Да закључим, снага целине значај-
нија је од збира снага њених делова. Сна-
жна и добро организована целина поу-
здан је ослонац сваком свом делу, али ни 
најјачи њен део не може да пружи такву 
сигурност целини.

��Доскора сте ипак више говорили о 
томе да је дистрибуција 
маргинализована у поређењу са 
осталим делатностима у ЕПС-у.

Тачно је да сам често о томе гово-

рио и да сам се оштро противио поку-
шајима да се дистрибуција посматра са-
мо као инкасант, који ће од купаца при-
купљати средства неопходна за ремонте 
и остале потребе у производњи. При то-
ме, никада нисам доводио у питање зна-
чај јединства целине, напротив, залагао 
сам се да и дистрибуције добију одгова-
рајуће место у укупном систему, како би 
и оне на прави начин доприносиле јача-
њу јединствене компаније. Ми смо, ме-
ђутим, из године у годину имали гото-
во истоветну ситуацију код планирања 
инвестиција. Уместо да добију трећину 
заједничког колача, сразмерно учешћу 
дистрибутивног дела у систему ЕПС-а, 
за инвестиције у дистрибуцији издваја-
но је само 15 одсто укупно планираних 
средстава за инвестирање. Верујем да ће 
процес корпоратизације и реструктури-
сања, у који сада врло конкретно улази-
мо, довести до уважавања свих у систе-
му ЕПС-а.

��И досадашње активности на плану 
реструктурисања дале су одређене 
резултате. Зашто су изостали 
финансијски резултати?   

Процес корпоратизације и реструк-
турисања текао је неколико година заре-
дом и нарочито је интензивиран пре две 
године. Тај процес је вођен у сарадњи са 
страним консултантом, направљене су 
обимне анализе и елаборације, али све је 
остало на нивоу академског разматрања. 
Зашто толики рад није уродио плодом? 
Па, чини се зато што није било жеље да 
се приступи променама. У сваком слу-
чају, изостала је одлука да се крене. Но-
во пословодство ЕПС-а је у овом погледу 
сасвим одлучно. Припремљена је нова 
организација компаније, која би треба-
ло да доведе до ефикаснијег и рационал-
нијег пословања и да ЈП ЕПС оспособи за 
успешан наступ на регионалном тржи-
шту електричне енергије. Већ је започе-
та и израда аката, да би ЕПС ускоро мо-
гао да се конституише као акционарско 

инТЕрвју Животије јовановић, 
заменик генералног 
директора ЈП ЕПС

Отворено о губицима
- Дирекција ЕПС-а за дистрибуцију још пре неколико година 
учинила је губитке електричне енергије у дистрибуцији 
потпуно транспарентним и о њима се непрестано врло 
аргументовано и критички говори. Устаљени су напори да 
се они смањују, што и јесте учињено, јер су од јула прошле 
године, са 14,84 одсто, до јула ове године смањени на 14,24 
процента. Сигурно је да на том плану дистрибуције могу још 
доста тога да ураде, али будући да је крађа струје веома 

раширена, потребна нам је одговарајућа помоћ државних 
органа да се овој друштвеној појави стане на пут. Имајући у 
виду да су дистрибуције губитке ставиле пред суд јавности, 
и унутрашње и шире, желим да позовем производни део 
ЕПС-а да отворено проговори о сопственим 
нерационалностима и о томе колико успешно увећава, на 
пример, степен искоришћења енергената и опреме - казао 
је Јовановић.  

Морамо да мењамо односе
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Снажна и добро 
организована целина 

поуздан је ослонац сваком 
свом делу, али ни најјачи 

њен део не може да пружи 
такву сигурност целини.

Следи нова организација 
компаније, која ће довести 

до рационализације, 
уштеда и бољег пословања. 

Одговарајуће цене струје 
услов за профитабилност



друштво. Све те организационе промене 
неће, међутим, саме по себи довести до 
профитабилности компаније ако не бу-
де одговарајуће цене електричне енерги-
је у Србији.  

��Када то кажете, да ли имате у виду 
одговорност јавног сектора за 
социјални положај највећег дела 
грађана Србије?

И те како! Сасвим сам свестан реал-
ности да би повећање цене електричне 
енергије додатно угрозило и иначе врло 
слабо материјално стање многих грађа-
на у овој земљи. Електропривреда Срби-
је је и протеклих година одобравала зна-
чајне попусте за породице и појединце са 
посебним потребама или у стању мате-
ријалне несигурности. Сада су ресорна 
министарства кренула да направе соци-
јалне карте, као инструмент заштите ку-
паца, које у европским земљама назива-
ју енергетском сиротињом. Када то буде 
спроведено у дело, социјални фактор не-
ће моћи да остане изговор да цена струје 
у Србији буде најнижа у региону.

��Колико би одговарајућа цена kWh 
допринела смањењу потрошње 
електричне енергије?

Све купце би сигурно подстакла на 
рационалнију потрошњу. Поред оста-
лог, и то је разлог што је ЈП ЕПС покре-
нуо иницијативу за измену Тарифног си-
стема, који није у потпуности одговорио 
захтевима с којима је прављен. Наша на-
мера је да се уз најављени постепени раст 
цена струје уведе и нови начин очитава-
ња и обрачуна потрошње, редовних ак-
тивности које дистрибутерима одузима-
ју значајан део радног времена. Само на 
очитавање бројила, уручивање рачуна и 
опомена просечно иде трећина радног 
времена, које би добродошло за радове 
на одржавању дистрибутивног система 
или контролу потрошње.

��Зар такав рад нема за резултат 
изузетно добар степен наплате?

Већ неколико година бележимо све 

већи проценат наплате фактурисане реа-
лизације. У овој години, иако у финансиј-
ском и економском погледу изузетно те-
шкој, још од пролетос степен наплате ве-
ћи је од планираног, тако да је прошло-
га месеца достигнуто готово 98 процена-
та. То је, без сумње, врло значајан резул-
тат. Он је, међутим, постигнут уз велике 
трошкове, и то је оно што желимо да про-
менимо. Трошкове морамо да смањимо, а 
наплату и даље да увећавамо. Такође, же-
лим посебно да скренем пажњу да раздва-
јање оператора дистрибутивног система и 
снабдевача треба врло пажљиво да се од-
ради, како се не би пореметила достигну-
та наплата. Треба направити механизме 
помоћу којих ће се степен наплате одржа-
ти и даље увећавати.

��Има ли решења за нагомилана 
ненаплаћена потраживања? 

Нажалост, то је најболније пита-
ње финансијске консолидације ЕПС-а. 

Ненаплаћена потраживања непреста-
но расту, јер и са 98 процената наплате 
на месечном нивоу остаје део ненапла-
ћених потраживања, тако да нам купци 
сада дугују милијарду евра. То је огром-
на сума. Половину тог износа дугује ма-
ли број купаца, само око четири одсто, 
који не спадају ни међу оне који немају 
од чега да плате, нити међу предузећа у 
реструктурисању, код којих би државни 
органи требало да нам помогну да доби-
јемо накнаду за испоручену електричну 
енергију. Чињеница је, ипак, да део дуга 
није могуће наплати и да би то требало 
до краја рашчистити, почев од сравњива-
ња наше документације са стварним ста-
њем на терену (понегде нема ни куће, а 
камоли бројила на адреси која је код нас 
остала као дужник ко зна из ког доба), па 
до отписа дуга који никако није могуће 
наплатити. 

АнКА ЦвијАновић

”Имали смо студије, али не и жељу да 
кренемо у промене

Средства за кадровску обнову
- Смањење броја запослених у ЕПС-у био је налог 
власника, тачније  Владе Републике Србије, који се 
морао извршити. Начин на који је то рађено показао је 
да се та битка није све време довољно промишљено 
водила, при чему је најгора варијанта била формула по 
којој је могао да се запосли упола мањи број људи него 
што их је отишло у одређеном временском периоду. 
Тако смо остали без неопходног квалификованог кадра, 

мајстора разних струка, па и инжењера, а нисам сигуран 
да и даље немамо вишка запослених неких за 
електропривредну делатност неспецифичних 
занимања. Такође, ЕПС сада има веома неповољну 
старосну структуру запослених. То ће морати да се 
промени и биће потребно да се обезбеде посебна 
средства за кадровску обнову ЕПС-а – рекао је 
Јовановић.    

Морамо да мењамо односе
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Угрожена текућа ликвидност најве-
ћи је проблем „Електропривреде 
Србије“, а решења је тешко про-

наћи у веома кратком року. ЕПС-у су 
потребне системске промене, од пове-
ћања нивоа цене електричне енергије 
до смањивања трошкова кроз синерги-
је свих привредних друштава у оквиру 
компаније – каже у разговору за „kwh“ 
Бранислав Вукосављевић, директор Ди-
рекције ЕПС-а за економско-финансиј-
ске послове. 

Он истиче да ће у 2012. години бити 
забележен финансијски губитак од 33,4 
милијарде динара, док је резултат нов-
чаних токова минус од око 30 милијар-
ди динара. На ликвидност ЕПС-а током 
ове године додатно су негативно утица-
ли значајна набавка електричне енер-
гије ван компаније од јануара до марта 
2012. године, веће ангажовање „Панон-
ских ТЕ-ТО“, као и суша која је умањи-
ла производњу хидроелектрана. Те иа-
ко је био планиран позитиван резултат 
из пословних односа, у 2012. години би-
ће забележен губитак од 6,4 милијарде 
динара. Веома тешка ситуација са те-
кућом ликвидношћу током целе 2012. 
године највећи је проблем компаније. 
Директор Дирекције ЕПС-а за економ-
ско-финансијске послове каже да су уз-

роци угрожене текуће ликвидности ве-
ома једноставни. 

- Један од највећих узрока је ниска 
цена електричне енергије, односно не-
довољни приходи – објашњава Вукоса-
вљевић. - Утицај на трошкове је ограни-
чен и тешко да могу да се значајно, од-
носно довољно смање, будући да вели-
ки део чине трошкови запослених, као 
и трошкови ремонта, одржавања и на-
бавки недостајуће енергије. Према то-
ме, остаје нам мали простор за велике 
уштеде. 

Ипак, помака у односу на трену-
так када је цео систем био пред финан-
сијским колапсом има и Вукосавље-
вић указује да ситуација није више та-
ко драматична. Репрограмирано је 8,2 
милијарде динара краткорочних кре-
дита, али то је, према речима нашег са-
говорника, тек одлагање и „хватање ва-
здуха“. 

- Неопходно је ухватити се у коштац 
са преосталим проблемима, а међу њи-
ма је доспеће краткорочних кредита у 
2013. и 2014. години и то значајних су-
ма, које доспевају на сваких шест месе-
ци или годину дана – каже Вукосавље-
вић. – Покушаћемо или да их репрогра-
мирамо или да обезбедимо дугорочни 
кредит под повољнијим условима. То су, 

с поводом
разговор

Бранислав вукосављевић, 
директор Дирекције ЕПС-а за 
економско-финансијске послове 

Решење - уштеде 
и синергија
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Узроци угрожене текуће 
ликвидности веома 

једноставни, а један од 
главних је ниска цена 
електричне енергије, 

односно недовољни 
приходи. 

Корпоративизацијом 
ће моћи да се уради 

централизација појединих 
функција. 

Централизација 
јавних набавки је једна 

од најзначајнијих и 
најбржих мера које могу 

да дају резултате и да се 
обезбеди синергија између 

привредних друштава

 ❚ Централизација јавних набавки једна је од најзначајнијих и најбржих мера за уштеде



међутим, краткорочне мере и потребан 
је значајнији извор финансирања, а то 
је, као што је већ истакнуто, повећање 
цене електричне енергије. Најреалније 
би било да се обезбеди дугорочни кре-
дит, а већ од 2015. године, када следи 
либерализација целокупног тржишта 
електричне енергије у Србији, финан-
сијски положај ЕПС-а требало би да бу-
де на далеко бољем нивоу.

Директор Дирекције ЕПС-а за еко-
номско-финансијске послове каже да 
је веома тешко утицати на смањење 
трошкова, јер компанија има социјал-
ну функцију како са становишта цене 
електричне енергије, тако и у погледу 
запослених у ЕПС-у и ван њега, из пре-
дузећа „трећег круга“, која су некад по-
словала у оквиру компаније. Форми-
рање социјалних карата и одређивање 
угрожених потрошача и отварање тр-
жишта електричне енергије биће нека 
од решења за реалну цену, али корпо-
ративизација је, према речима Вукоса-
вљевића, једини начин да се у садашњој 
ситуацији смање трошкови у оквиру 
компаније. 

- Корпоративизацијом ће моћи да се 
уради централизација појединих функ-
ција и да се обезбеди синергија између 
привредних друштава – истиче Вуко-
сављевић. – То је једина мера за уште-
де коју можемо сада да спроведемо. Си-
нергијом међу ПД неће се више посло-
ви обављати „дупло“, него ће се, напро-
тив, прерасподелити и унифицирати. И 
то би требало да се деси у пословима јав-
них набавки, финансија, информацио-
них технологија, људских ресурса, од-
носно свих пратећих функција у компа-
нији. Сада набавке раде привредна дру-
штва појединачно, а када бисмо сви на-
ступили заједно пред добављачима као 
једна компанија, добили бисмо далеко 
повољније услове. И то је принцип за све 
јавне набавке. Како истиче наш саговор-
ник, централизација јавних набавки је 
једна од најзначајнијих и најбржих ме-
ра које могу да дају резултате. 

О условима пословања компаније у 
2013. години Вукосављевић каже да ће 
и година пред нама бити једнако фи-
нансијски компликована као и 2012. И 
Годишњи програм пословања за 2013. 
годину није „ружичаст“. Планирани су 
укупни приходи од око 197 милијарде 
динара и расходи од око 192 милијарде 
динара. Иако је планирана пословна до-
бит од 5,4 милијарде динара, на финан-
сијском пољу ЕПС очекује нето губитак 
од 21,4 милијарде динара. И наредна го-
дина биће финансијски тешка, јер ће у 
новчаним токовима недостајати око 50 
милијарди динара. 

- Неопходно је доследно спроводити 
мере и активности на смањењу расхода 
и губитака на мрежи, на наплати потра-
живања и рационализацији пословања – 
објашњава директор Дирекције ЕПС-а за 
економско-финансијске послове. – Упр-
кос пажљивом планирању износа инве-
стиција од 62 милијарде динара, важно 
је стално преиспитивање у складу са ра-
сположивим финансијским средстви-
ма кроз оптимизацију портфолија и бо-
ље услове плаћања. Потребно је иско-
ристити и сваку могућност комерција-
лизације у условима боље хидрологије, 
веће техничке ефикасности и побољша-
ња у односима увоза према извозу елек-
тричне енергије. Питање текућег и буду-
ћег развоја ЕПС-а је пре свега питање по-
литике цена електричне енергије, степе-
на наплате и смањења губитака, прила-
гођавања тржишту, као и подизања ефи-
касности пословања кроз реализацију 
програма развоја, сопствених инвести-
ција, стратешких партнерстава, корпо-
ративизације и реструктурисања. 

Отварање десет одсто тржишта елек-
тричне енергије од 1. јануара наредне 
године, такође, један је од изазова са 
којима ће се ЕПС суочити и један од ко-
рака ка потпуној либерализацији тржи-
шта. 

- Од 1. јануара 2013. године очекује 
нас отварање десет одсто тржишта на 
110 kV и то је посебан изазов да се опро-
бамо на отвореном тржишту, а на ЕПС-у 
је да одреди цену за те купце – каже Ву-
косављевић. - Ипак, овај процес доноси 
и многе промене, које треба веома бр-
зо да се обаве. Неопходно је да се фор-
мира оператор дистрибутивног система 
и јавни снабдевач, да се дефинише мо-
дел и процедура по којој ће се отвори-
ти тржиште, као и да се уведе „резерв-
ни снабдевач“. 

Што се тиче макроекономских прет-
поставки на основу којих је направљен 
Годишњи програм пословања, све је 
рађено према подацима Владе Срби-
је. План је рађен са калкулацијом да је 
раст бруто друштвеног производа 2,5 
одсто, инфлација 5,5 одсто, а курс на 
основу процена банака на тржишту. Ко-
лико је план осетљив, према речима на-
шег саговорника, види се и по томе да 
један одсто веће инфлације ствара гу-
битак од око 900 милиона динара годи-
шње. Осцилација од један одсто већег 
девизног курса повећава губитак за 340 
милиона динара годишње. 

- И један процентни поен наплате 
мање од одређених 96 одсто је 1,7 ми-
лијарди динара мање годишње – нагла-
шава Вукосављевић. 

А. МуСлибеговић
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Питање текућег и будућег развоја ЕПС-а је питање 
политике цена електричне енергије, степена наплате 
и смањења губитака, као и прилагођавања тржишту”

Реално наплативо после 
анализе
Потраживања за ненаплаћену електричну 
енергију достижу око 100 милијарди динара 
и чини се да се не смањују, већ да само расту. 
О реалној наплативости тих дугова директор 
Дирекције ЕПС-а за економско-финансијске 
послове каже да када би било наплаћено 50 
одсто дугова, то би био велики успех и били 
би решени многи проблеми. Он каже да се 
спрема анализа која ће бити завршена до 
краја године, у којој ће бити тачно 
процењено колико је наплативо, а колико не 
и потом ће бити дефинисан план 
репрограма. 

Решење се тражи
О решењу нагомиланих дугова многих 
државних институција и предузећа и 
евентуалном „пребијању“ вишегодишњих 
потраживања Вукосављевић каже да је у 
току проналажење решења за репрограм 
појединих обавеза ЕПС-а по основу јавних 
прихода. За решења дугова државних 
предузећа, од којих су многа у 
реструктурисању, неопходан је договор са 
државом. 
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рекли су...
измЕђу два Броја

 ❚ Ивица Дачић 

Неопходна енергетска 
сарадња региона
Енергетски пројекти и улагања у 
енергетику обезбеђују напредак це-
лог друштва, тако да је потребно да 
земље региона заједно искористе 
енергетске потенцијале. У Србији је 
до сада потписано много меморан-
дума и споразума у области енерге-
тике, али 20 година није изграђен ни-
један енергетски објекат. Желимо да 
то променимо и да после више од 20 
година у Србији буде што више енер-
гетских пројеката - рекао је  Ивица 
Дачић, премијер Србије.
- Ти потенцијали су велики - рекао је 
Дачић и нагласио да је дошло време 
да се искористе енергетски потен-
цијали које поседују земље регио-
на, јер је енергетика једна од кључ-
них развојних шанси Србије.
– Потребно је да земље региона за-
једно искористе велике енергетске 
потенцијале - рекао је премијер и 
нагласио да даје велику подршку 
сарадњи Србије у области енерге-
тике са Црном Гором и Републиком 
Српском, али и са целом БиХ.

 ❚ Мете Кјуел Нилсен

Потенцијали „зелене“ 
енергије
Србија има довољно потенцијала да 
се ослони на тзв. зелену енергију – 
рекла је Мете Кјуел Нилсен, амбаса-
дорка Данске у Србији, подсећајући 
на вишедеценијско искуство своје 
земље у побољшању енергетске 
ефикасности. 
Она је изјавила да Србија има нетак-
нуте потенцијале за производњу 
„зелене“ енергије. Нилсен је похва-
лила опредељење власти у Србији 
да се повећа енергетска ефикасност 
и тиме уштеди и доста новца.

Споразум са Италијом враћен у Скупштину Србије

Није било измена
Влада Србије је 21. новембра усвојила непромењен текст енергетског спора-

зума са Италијом и вратила га у Скупштину Србије на усвајање по хитном 
поступку - изјавила је министарка енергетике Зорана Михајловић.

Михајловићева је на Четвртом нафтном форуму енергетске заједнице Југо-
источне Европе у Београду изјавила да верује да ће споразум у наредних 10 до 
15 дана бити у скупштинској расправи, а затим и усвојен.

- Практично није измењено ништа у споразуму - истакла је Михајловићева 
и прецизирала да анекс један, у којем су набројани пројекти који ће бити ре-
ализовани, односно хидроелектране које ће бити изграђене, није промењен.

Министарка је навела да је обавеза Србије била да са италијанским партне-
рима провери да ли је тај анекс прихватљив, јер су се у међувремену појављи-
вали још неки пројекти и предлог Републике Српске да промени одређене про-
јекте. Предлог закона о потврђивању Споразума са Италијом о сарадњи у обла-
сти енергетике повучен је 31. октобра из скупштинске процедуре.

Према Споразуму из октобра 2011. године, италијанска влада се обавезала 
да откупи сву енергију произведену из обновљивих извора у хидроелектрана-
ма које ће заједнички градити ЕПС и италијанска компанија „Сећи енергија”. 

Градња гасовода „Јужни ток” 

Радови почињу у децембру 
Изградња гасовода „Јужни ток” почиње 7. децембра полагањем цеви у Цр-

но море, недалеко од места Анапе. Капацитет гасовода биће 63 милијарде 
кубних метара гаса годишње, а вредност целог пројекта је 16 милијарди евра.

Шеф одељења за управљање пројектима „Гаспрома” Леонид Чугунов рекао 
је да ће радови почети код компресорске станице „Рускаја” на сто метара од 
обале Црног мора.Чугунов је потврдио да ће изградња и деонице гасовода кроз 
Србију почети у децембру. Гасовод би у Србију из Бугарске требало да уђе код 
Зајечара, а да изађе код Суботице, на граници са Мађарском.

 ❚ Планирана градња малих ХЕ на Ибру

 ❚ Капацитет гасовода 63 милијарде кубика
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 ❚ Зорана Михајловић

Србији не треба 
нуклеарка
Србији није потребна нуклеарна 
електрана, јер је изградња и одржа-
вање таквог објекта скупо, а струја 
из њих могла би да стигне тек за 15 
година – изјавила је Зорана Михај-
ловић, министар енергетике, разво-
ја и заштите животне средине.
Она је подсетила да је у плану из-
градња хидроелектране „Ђердап 3“ 
која ће производити седам мили-
јарди киловат-часова електричне 
енергије, чиме ће бити задовољене 
потребе Србије, али и довољно 
електричне енергије за извоз. 
Михајловићева је указала да не ви-
ди зашто би се размишљало о ну-
клеаркама, уместо да се размишља 
о обновљивим изворима енергије 
којима Србија располаже. 
- Да бисте градили нуклеарку, мо-
рате да имате велику подршку, 
потпуно другачији међународни и 
регионални статус и јасну и чврсту 
политику – рекла је  Зорана Михај-
ловић.

 ❚ Славчо Нејков

Тржишна цена струје 
неминовна
Без цена струје на тржишном нивоу 
неће бити никаквих улагања у тај сек-
тор енергетике, а без улагања неће 
бити ни сигурности у снабдевању, 
што има негативан утицај на ниво за-
послености у једној земљи – рекао је 
Славчо Нејков, који је седам година 
био на челу Секретаријата Енергет-
ске заједнице.
- Ниво цена струја није проблемати-
чaн само за грађане Србије, већ и за 
неке од држава чланица ЕУ, укључу-
јући и државе у региону југоисточ-
не Европе – истакао је он. - Веома је 
важно да социјална подршка буде 
усмерена само на оне којима је заи-
ста и потребна, док се истовремено 
морају обезбедити тржишни усло-
ви за учеснике у складу са јасно 
утврђеним правилима.

Листа најуспешнијих компанија 

Други по приходу
Електропривреда Србије друга је на ранг-листи најуспешнијих по пословном 

приходу, после „Нафтне индустрије Србије”. Следе „Телеком Србије” и „Дел-
та Капитал”.

Листе најуспешнијих предузећа формирају се на бази резултата из завр-
шних рачуна предузећа на дан 31.12.2011. године, а према подацима Агенци-
је за привредне регистре. Економисте брине прејак курс динара који би могао 
да угрози пословање извозника и збрише ефекте финансијске консолидације у 
тренутку кад се са ММФ расправља управо о овим кључним питањима.

Нова инвестиција у подножју Златибора 

Словенци граде шест 
енергана 
Словеначка компанија „Еко-Послови” иградиће до краја 2013. године, у ин-

дустријској зони Бранешко поље, у подножју Златибора, прву од шест елек-
трана на биомасу и комунални отпад. Инвестиција вредна 20 милиона евра до-
говорена је потписивањем уговора између општине Чајетина, „Еко-Послова” 
и фирме „Оникс”, чији су пословни простор и земљиште Словенци закупили.

- Осим биомасе, као гориво користићемо и органски отпад, примењиваћемо 
гасификацију дрвета без испуштања димних гасова где ће ефикасност горива 
прелазити 50 одсто – саопштио је Милош Каровић, главни инжењер компани-
је „Еко-Послови”. - За завршетак прве фазе и изградњу прве електране потреб-
но је девет месеци од почетка радова, а она ће коштати између 2,6 и 2,8 мили-
она евра. Свака електрана имаће снагу по 1,6 мегавата и капацитет свих шест 
електрана биће 9,6 мегавата. У старту ћемо запослити 25 до 30 радника на про-
изводњи електричне енергије, али нам треба још 30 до 40 људи ангажованих на 
прикупљању сировина које ће се користити као гориво. 

 ❚ За завршетак прве фазе потребно 2,8 милиона евра
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 ❚ Раст производње и у новембру 

Нови дневни рекорд 
ПД ТЕНТ - 72.416 МWh
ПД ТЕНТ је, 1. новембра 2012. године, 
остварило нови дневни рекорд и предало 
електроенергетском систему Србије 72.416 МWh 
електричне енергије. Рекорд у дневној 
производњи 27. октобра 2012. године постигла је 
и ТЕНТ А. Тог дана предала је у 
електроенергетски систем 37.281 МWh 
електричне енергије и тако премашила рекордну 
дневну производњу из фебруара 2011. године, 
која је износила 37.099 мегават-сати.

 ❚ У Погону Алексинац

Страдао у покушају крађе
На челичном решеткастом стубу 10 kV вода “Ново 
насеље-Катун”, на територији Погона Алексинац 
нишке Електродистрибуције, 22. новембра око 15 
часова и 35 минута, нађено је тело Горана 
Манасијевића (1967) из Алексинца, који је у 
очигледној намери крађе проводника, нажалост, 
настрадао.
На место несреће је, одмах након пријаве 
инспектора ОУП-а, изашао Саша Ђорђевић, шеф 
техничке службе Погона Алексинац, Мирослав 
Пешић, директор Погона Алексинац, као и 
инспектори ОУП-а Алексинац, јавни тужилац, 
истражни судија, мртвозорник и ватрогасци. Горан 
Манасијевић није био радник ЕД Ниш. Након 
завршетка истражних радњи и уклањања тела, 
екипе ЕД Ниш, Погона Алексинац, пустиле су напон 
кроз далековод.

После шестомесечног капиталног ремонта 

У погону бродска преводница 
ХЕ „Ђердап 2“ 
Радници ХЕ „Ђердап 2” успешно су окончали 15. новембра шестомесечни ка-

питални ремонт бродске преводнице која преводи бродове на другој дунав-
ској електрани. За шест месеци, у склопу планског превентивног одржавања 
опреме, успешно је обављено више сложених и захтевних ремонтних захвата. То 
ће овој својеврсној саобраћајници обезбедити сигуран рад у наредном периоду. 

- Обављен је ремонт улазних горњих врата и реконструкција двокрилних до-
њих врата, уз замену заптивних гарнитура и преглед лежајева - истиче Зоран 
Кршенковић, директор ХЕ „Ђердап 2”. – Урађен је и ремонт хидромеханичке, 
хидрауличке и комплетне пратеће опреме.

Представљен Идејни пројекат пристаништа 
у ПД „ТЕ-КО Костолац“ 

Лука у складу са потребама 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ уговорило је израду Идејног про-

јекта пристаништа у Костолцу, чија је изградња планирана у склопу угово-
рених послова током ревитализације и модернизације производних електрое-
нергетских капацитета у ПД „Термоелектране-копови Костолац“. Представље-
но идејно решење урађено је у складу са захтевима и потребама ПД „ТЕ-КО Ко-
столац“ и условима дефинисаним Просторним генералним планом Града По-
жаревца и планом посебне намене ПД „ТЕ-КО Костолац“. 

Било је речи не само о Идејном решењу локације пристаништа, већ и о мо-
гућим техничким решењима утовара и истовара материјала, као и даљој ди-
намици израде пројектне документације и њеној имплементацији у оквиру 
реализације кинеског кредита.
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 ❚ Седам година ПД „Центар“

Резултати видљиви 
Дан Привредног друштва „Центар“ обележен је 23. 
новембра  свечаним колегијумом на дан када је 
пре седам година Управни одбор 
„Електропривреде Србије“ донео одлуку о 
оснивању ПД за дистрибуцију електричне 
енергије. Привредно друштво „Центар“ Крагујевац 
настало је спајањем ЈП „Електрошумадија“ 
Крагујевац и ЈП „Електроморава“ Пожаревац .
У последњих годину дана предано се радило и 
резултати нису изостали. До краја је доведена 
изградња и реконструкција трансформаторских 
станица 110/35kV Нересница и 110/35/10kV Илићево, 
пуштене су у рад три нове ТС станице 35/10kV, а на 
завршетку четврте се убрзано ради. Инвестирано је 
и у изградњу ТС 10/0,4kV и нисконапонске мреже, 
до сада је урађено 36 километара водова 1kV, као и 
23 километра 10kV водова. Реализација инвестиција 
у односу на укупно планирана средства је 37 одсто 
заједно са стратешким пројектима ЕПС-а, а без њих 
76 одсто. До краја године очекује се остварење 
плана инвестиција. 

Друга конференција о минералним ресурсима

Потенцијали неискоришћени
Потенцијали рударства и енергетике у Србији још увек нису на одговарајући 

начин искоришћени, иако геолошка истраживања говоре да је Србија бога-
та  минералним сировинама, речено је на Другој конференцији о минералним 
ресурсима у Србији, одржаној 5. новембра. Говорећи о новој пословној поли-
тици Владе Србије у сектору рударства и геологије Зоран Давидовић, помоћ-
ник министра, рекао је да је у геолошка истраживања у прошлој години уло-
жено око 50 милиона евра. Од 62 милиона тона минералних сировина, колико 
Србија годишње производи, 40 милиона тона се односи на производњу угља. 

Милорад Грчић, в.д. директора РБ „Колубара”, нагласио је да је за нове ин-
вестиције потребно обезбедити око 120 до 150 милиона евра годишње, а „Ко-
лубара” издваја око 70 милиона евра сопствених средстава. Он је истакао да 
ово предузеће није буџетска фирма, а значајним средствима пуни републич-
ки и београдски буџет, као и буџете локалних самоуправа Лазаревца, Лајковца 
и Уба, са чијих територија се експлоатише угаљ.

Октобарски рачуни умањени за потрошњу до 500 киловат-сати

Попуст остварило 
око 920.000 купаца

У првом месецу примене одлуке Уп-
равног одбора ЕПС-а, донете у окто-

бру ове године на иницијативу ресор-
ног министарства, 15 одсто попуста на 
потрошњу до 500 киловат-сати оства-
рило је око 920.000 купаца у Србији. 
Укупан износ овог умањења октобар-
ских рачуна износи близу двеста ми-
лиона динара, а део купаца остварио је 
не само овај него и све остале попусте 
на које имају право по разним основа-
ма. Једини услов је да немају заосталог 
дуга и да у року плате новоприспели ра-
чун за струју. Такође, попусти се међу-
собно не потиру, него сабирају.

Најмасовније, грађани користе по-
пуст од пет одсто, за плаћање у року, 
и то је за октобар остварило готово 1,4 
милиона купаца. Следи попуст од 11,89 
одсто за потрошњу до 350 kwh у месе-
цу, што је у октобру искористило око 
670.000 купаца. Када се саберу овај и 
број купаца који су потрошили до 500 
kwh, само на основу смањене потро-
шње, умањене рачуне за октобар доби-
ло је више од 1,6 милиона купаца.

Нажалост, попусти по основу мате-
ријалног обезбеђења породице или ли-
ца са посебним социјалним потребама, 
не користе се ни приближно пропорци-
онално социјалној слици грађана, која 
је и иначе окрњена. Према списковима 
из центара за социјални рад, ове попу-
сте могло би да користи око 93.000 ку-
паца, али они се нису сви пријавили ло-
калној дистрибуцији. Отуда је у базама 
података ЕД око 74.000 имена, а ни по-
ловина њих није у октобру остварила 
право на попуст, јер нису благовреме-
но платили рачун за струју. С најавље-
ним социјалним картама могао би ба-
рем да се реши недостатак евиденције, 
али, како кажу надлежни, суштинско 
решење било би или ваучери, или „по-
кривање“ дела потрошње сиромашних 
грађана директно из буџета.

Попуст за потрошњу до 500 kwh уве-
ден је за зимски период пошто се оду-
стало од идеје да се уведе два сата днев-
не јефтиније тарифе, чиме би се, како је 
констатовано, дискриминисало 45 одсто 
купаца без двотарифних бројила. А. Ц.



16   kWh ..... новембар 2012.

Именовани нови 
директори ПД
Чланови Управног одбора ЈП „Елек-

тропривреда Србије“ на 12. ван-
редној седници, која је одржана 5. 

новембра, донели су одлуке о именовању 
Игора Новаковића за вршиоца дужности 
директора Привредног друштва „Југои-
сток“ и Срђана Ђуровића за в.д. дирек-
тора ПД „Електросрбија“. Седници, коју 
је водио др Аца Марковић, председник 
УО ЕПС-а, присуствовали су и мр Мир-
јана Филиповић, помоћник министра 

енерг етике, развоја и животне средине, 
Александар Обрадовић, в.д. генералног 
директора ЕПС-а, и Животије Јовановић, 
заменик генералног директора ЕПС-а.

УО ЕПС-а одлучио је да Драган Јова-
новић, директор ПД „ТЕ-КО Костолац“, 
и Мијодраг Читаковић, директор ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ“, наставе да воде ова 
привредна друштва у складу са ранијом 
одлуком о именовању. Чланови УО доне-
ли су одлуке о именовању Мирослава До-

чића за директора огранка „Електроди-
стрибуција Лесковац“, Небојше Ђашића 
за директора огранка „Електродистрибу-
ција Крушевац“ и Милана Швабића за ди-
ректора огранка „ЕД Аранђеловац“.  

догађаји Ванредна седница УО ЕПС-а 

Изабрани нови в.д 
директора ПД „Југоисток“ 

и „Електросрбија. 
УО одлучио о новим 

директорима огранака 
„Електродистрибуција 

Лесковац“, 
„Електродистрибуција 

Крушевац“ и „ЕД 
Аранђеловац“

 ❚ Проф. др Игор Новаковић
Рођен је 1970. године у Нишу. Дипломирао је на Универзитету у 
Нишу. 
У периоду од 1995. до 2002. године радио је у Д.П. „Нитекс“ – Ниш, 
након чега се посветио универзитетској каријери, а од 2008. године 

обавља дужност председника ГО 
Палилула – Ниш. 
Професор је на неколико 
високошколских установа у земљи: 
професор Високе пословне школе у 
Блацу (2002.), ванредни професор 
Факултета за менаџмент у Новом Саду 
(2005.) и ванредни професор 
Учитељског факултета Универзитета у 
Косовској Митровици (2001.).

У току каријере био је на вишемесечним стручним усавршавањима 
у иностранству из области управљачких информациониних 
система: 1997. године – СIВА (Базел, Швајцарска), 1998. године – 
Yucan (Франкфурт, Немачка), а 1999. године - BBAval, Bezema, Stoll. 
Поседује више међународних сертификата. 

 ❚ Срђан Ђуровић
рођен је 1973. године у Краљеву. Дипломирао је на 
Електротехничком факултету у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. 
Каријеру је започео 1997. године у ПД „Електросрбија“ као 
приправник, а затим инжењер за мерење. Након четворогодишњег 

радног искуства постаје водећи 
инжењер за мерење, а 2005. године шеф 
Службе погонских послова. Од 2009. 
године постаје самостални инжењер за 
инвестиције и развој, а од 2011. године 
Ђуровић је руководилац Сектора 
одржавања. 
Срђан Ђуровић поседује Сертификат 
СЕБА КМТ (Бамберг, Немачка) за област 
испитивања електроенергетских 

водова, од 2004. године Сертификат Pffifner (Цирих, Швајцарска) за 
рад са мерним трансформаторима до 400 kV, а од 2008. године 
Сертификат Сименс (Берлин, Немачка) за рад са прекидачима снаге 
до 400 kV. Од 2000. године има Лиценцу одговорног пројектанта и 
одговорног извођача радова.
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На седници Управног одбора ЈП 
„Електропривреда Србије“, одр-
жаној 14. новембра, усвојен је Го-

дишњи програм пословања ЈП ЕПС за 
2013. годину и годишњи програми по-
словања 12 зависних привредних дру-
штава. Седници којом је председавао др 
Аца Марковић, председник УО ЕПС-а, 
присуствовали су мр Мирјана Филипо-
вић, помоћник министра енергетике, 
развоја и животне средине, Животије Јо-
вановић, заменик генералног директора 
ЕПС-а, чланови пословодства и директо-
ри 12 ПД. 

- Планирано је да наредне године 
приходи од електричне енергије који 
су рађени у складу са електроенергет-
ским билансом ЕПС-а буду 176 милијар-
ди динара, а укупни пословни приходи 
197,4 милијарде динара – рекао је Брани-
слав Вукосављевић, директор Дирекције 
ЕПС-а за економско-финансијске посло-
ве, представљајући Годишњи програм 
пословања за 2013. годину. – У плану је 
и да пословни расходи буду 192 мили-
јарде динара, те је за 2013. годину пла-
ниран пословни добитак од 5,4 милијар-
де, што је значајан напредак у односу на 
2012. годину. Ипак, укупан финансијски 
резултат биће губитак од 21,4 милијарде 
динара, али је то бољи резултат у односу 
на ову годину. 

Вукосављевић је истакао да мора да 
се обрати већа пажња на негативан сал-
до новчаних токова, како би се обезбеди-
ло несметано пословање, а велико уче-
шће има отплата краткорочних креди-
та од 27,7 милијарди динара.  Он је обја-
снио и да су у наредној години до 31. мар-
та планирани попусти од 15 одсто за по-
трошњу до 500 киловат-часова за 30 да-
на и пет одсто попуста за редовно плаћа-
ње. У трошковном делу плана су и набав-
ке електричне енергије, материјала одр-
жавања, амортизација. Трошкови зарада 
за запослене, како је образложио Вуко-
сављевић, планирани су на основу зара-
да за децембар 2012. године, нацрта фи-
скалне стратегије и политике зарада за 
ЈП. Планирано је повећање  зарада и то 

за два одсто од 1. априла и 0,5 одсто од 1. 
октобра 2013. године. 

Као један од највећих могућих ри-
зика за извршење плана Вукосавље-
вић је истакао инфлацију и степен на-
плате. Наиме, ако инфлација буде за је-
дан одсто већа од пројектованих 5,5 од-
сто, следи лошији резултат у трошкови-
ма ЕПС-а од 900 милиона динара годи-
шње. У случају да девизни курс забеле-
жи раст од један одсто и приход ће бити 
мањи за 340 милиона динара, док пад 
наплате за само један проценат има 
ефекат мањег прихода од 1,7 милијар-
ди годишње.  

Са детаљима начина израде плана и 
објашњењима зашто су ставке за технич-
ке програме умањене, чланове УО и ди-

ректоре ПД упознао је Владимир Ђор-
ђевић, извршни директор ЕПС-а за об-
новљиве изворе. Он је нагласио да од 1. 
јануара наредне године, а потом све до 
1. јануара 2015. године, ЕПС очекују ве-
лики изазови у отварању тржишта елек-
тричне енергије. 

- Од 1. јануара 2013. године очеку-
је нас отварање десет одсто тржишта на 
110 kV и то је посебан изазов да се опро-
бамо на отвореном тржишту, а на ЕПС-
-у је да одреди цену за те купце – рекао 
је Ђорђевић. 

Директори ПД представили су најва-
жније послове који следе и упознали су 
и чланове УО и са већим проблемима са 
којима су суочени. 

А. б. М. 

Усвојени 
планови 
пословања 

Одржана седница УО ЕПС-а 

За 2013. годину планиран пословни 
добитак од 5,4 милијарде  

динара, али ће укупни финансијски 
резултат бити губитак  

од 21,4 милијарде динара.  

У трошковима велико учешће 
чини отплата  

краткорочних кредита

Одлука Владе Републике Србије 

Сагласност на Програм 
пословања ЈП ЕПС за 2012. 
годину
Влада Републике Србије донела је почетком 
новембра решење о давању сагласности на 
Годишњи програм пословања ЈП 
„Електропривреда Србије“ за 2012. годину. Овај 
програм усвојио је Управни одбор ЈП ЕПС на 
седници 23. октобра ове године, а решење Владе 
о давању сагласности ЕПС-у доставило је 
Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине.
Такође, на истој седници Влада је донела решења 
о давању сагласности на програме пословања 
свих 12 зависних привредних друштава ЕПС-а, 

које је Управни одбор ЈП „Електропривреда 
Србије“ усвојио на истој октобарској седници, и 
то у функцији скупштине сваког од ових 
привредних друштава. 
Овим својим одлукама Влада Републике Србије 
дала је подршку ЈП ЕПС-у и његовим привредним 
друштвима да наставе у овој години започете 
активности и предузму све планиране и 
неопходне мере да се одрже и унапреде основни 
процеси за унапређење производње и 
снабдевање купаца електричном енергијом. 
Својом сагласношћу на усвојене програме 
пословања у 2012. години, Влада је, такође, 
подупрла ставове новог пословодства ЕПС-а да 
се ова пословна година заокружи са што више 
уштеда финансијских средстава и са што мањим 
мањком у заједничкој, али и у касама привредних 
друштава ЕПС-а.  А. Ц.



Проширени састанак са директо-
рима електрана и рудника ЕПС-а, 
којем је 20. новембра у Костолцу 

председавао Зоран Божовић, директор 
Дирекције ЕПС-а за производњу енергије, 
био је посвећен анализи рада производ-
них капацитета у првих девет месеци ове 
године, реализованим програмима одр-

жавања и актуелним ремонтима, са по-
себним освртом на припремљеност по-
стројења за рад у зимским условима. У ра-
ду овог скупа учествовали су мр Алексан-
дар Обрадовић, в.д. генералног директора 
ЕПС-а, др Аца Марковић, председник УО 
ЕПС-а, др Владимир Ђорђевић, извршни 
директор у ЕПС-у за обновљиве изворе, 

као и директори дирекција и сектора ЈП 
ЕПС повезаних с производњом. Домаћин 
овог скупа било је ПД „ТЕ-КО Костолац“, а 
састанак је одржан у сали „Римске куће“ 
археолошког парка „Виминацијум“, за ко-
ји је Драган Јовановић, директор ПД „ТЕ-
КО Костолац“ рекао да је на заједничком 
послу са површинским копом, само што 
једни откривају и конзервирају трагове 
старе цивилизације, а други обезбеђују 
енергент за просперитет садашњег и бу-
дућих нараштаја.

 ❚ Безбедност људи, пре свега
О актуелним пословима у електрана-

ма и рудницима најпре су говорили ди-
ректори привредних друштава или њи-
хови најближи сарадници, који су, у нај-
краћем, саопштили да су ремонтне ак-
тивности при крају, да ревитализаци-
је углавном добро теку и да предстојеће 
зиме не треба очекивати веће тешкоће у 
обезбеђивању довољних количина угља 
и електричне енергије, тим мање уколи-
ко дотоци буду барем на просечном ни-
воу. Непријатно сазнање било је да је ру-
ски партнер поново продужио рок за ис-
поруку делова за агрегат на ХЕ „Ђердап 
1“, да је било и да има кашњења у испору-
ци наручене опреме и резервних делова 
и у другим ПД, због чега је било кашње-
ња ремонтних радова, али и да има про-
блема са квалитетом резервних делова и 
репроматеријала домаће израде. Тако-
ђе, каснило се и у повлачењу кредитних 
средстава, која су у целини мање иско-
ришћена него директна средства ЕПС-а. 

Поред осталог, на овом састанку по-
кренута је иницијатива да се помогне 
издвојеним предузећима из ЕПС-а, чи-
ја је делатност остала у функцији елек-
тропривредних активности, при чему је 
прво поменута „Колубара–Метал“, али 
је затражено да се проблему приђе цело-
вито и тражи јединствен приступ свима.

Осврћући се на ове појаве, в.д. гене-
ралног директора ЕПС-а подсетио је да 
производња електричне енергије од 1. ја-
нуара 2013. године неће бити делатност 
од посебног интереса, као што није ни 
производња угља још од 2004. То значи 
да ће се пословање електрана подводити 
под тржишне законитости и да се од свих 
ПД у производњи и ЕПС-а у целини оче-
кује да ставе под лупу све своје пословне 
односе, па и кашњења у испоруци угово-
рене опреме, за које је уговорима пред-
виђено плаћање поена. 

догађаји Састанак са директорима електрана и     рудника ЕПС-а у Костолцу

Захваљујући смањеној 
потрошњи, зима се дочекује 

под повољнијим условима. 

Рудари журе да обезбеде што 
више угља на депонијама, 

термаши да доврше све 
радове на опреми, а хидраши 

спремни  
чекају кише. 

– „Помоћи себи да би се могло 
помоћи другима“

Мања потрошња, а и производња
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- Због кашњења испорука, ви сте че-
сто у ситуацији да преко мере притиска-
те и своје запослене и пословне партнере 
како бисте испоштовали рокове за завр-
шетак радова. Апелујем на све да имате 
у виду да је заштита и безбедност људи на 
раду на првом месту. Сва кашњења мо-
жемо да наплатимо на овај или онај на-
чин. Уосталом, и тиме треба да покаже-
мо да смо озбиљна фирма. Али када не-
ко изгуби живот, који је ненадокнадива 
вредност, онда преговора и договора не-
ма. ЕПС мора да буде сигурна фирма за 
све своје запослене и све пословне парт-
нере - истакао је мр Обрадовић. 

О актуелној електроенергетској си-
туацији говорио је Јовица Вранић, ди-
ректор Сектора у Дирекцији за трговину, 
који је подсетио да смо ове године имали 
изузетно хладну зиму, са рекордном по-
трошњом у низу ледених дана, и најто-
плије лето откад се мери спољна темпе-
ратура, али да је упркос томе потрошња 
електричне енергије за девет месеци (око 
30,5 милијарди kwh) била мања од би-
лансиране. Слично (четири одсто мање 
од планираног) предвиђа се и за децем-
бар, мада је због и даље смањених дото-
ка и немогућности да се из расположи-
вих капацитета произведе довољно елек-
тричне енергије, расписан тендер за ку-
повину додатих количина, упола мањих 
од билансираних за тај месец.

 ❚ „Колубара“ треба да издржи 
Опширније анализе рада производ-

них капацитета и одржавања опреме 
предочили су представници Дирекције 
за производњу оценивши да је девет ме-
сеци ове године протекло у знаку вели-
ког ангажовања запослених током „ле-
дених“ дана, савладавања последица ду-
готрајне суше и смањених дотока, као и 
скраћених ремонта и успорене набавке 
опреме и резервних делова. У оваквим 
околностима, а План пословања у овој 
години Влада је прихватила тек у новем-
бру, ситуацију је отежавала и хронич-
на несташица расположивих финансиј-
ских средстава, тако да су на површину 
испливале, код производње електрич-
не енергије, директне последице три го-
дине узастопце скраћиваних ремонта, а 
код производње откривке и угља, заоста-
јања у исељавању гробља у Вреоцима. 

Небојша Шијаковић, директор Сек-
тора за производњу угља, навео је да се 
у „Колубари“ управо у овом месецу би-

је битка да се обезбеди довољно резерви 
угља на депонијама (око 1,2 милиона то-
на) да би се спремно дочекала зима. Он 
је казао да је „Колубара“ у изузетно сло-
женој ситуацији због кашњења развој-
них послова на отварању заменских ка-
пацитета за копове који су на крају ек-
сплоатационог века. Зато треба убрзати 
отварање поља „Е“ и „Г“, „јер без њих не-
ће моћи да се одржи континуитет прои-
зводње у наредним годинама“. Шијако-
вић је такође рекао да је у поредбеном 
периоду дошло до пада временског и ка-
пацитетивног искоришћења опреме и 
заложио се да се рударима помогне да 
се опрема доведе до вишег степена си-
гурности и поузданости. 

Раденко Јевтић, директор Сектора за 
одржавање рударских капацитета казао 
је да су сви ремонти завршени у скла-
ду са расположивим средствима и пре-
дочио да у одржавање рударске опреме 
мора више да се улаже, нарочито да се 
што пре надомести заостајање у инве-
стирању.

Вера Станојевић, директорка Секто-
ра за производњу електричне и топлот-
не енергије, посебно је нагласила да су 
у протеклом деветомесечју огроман до-
принос стабилности производње дала 
два термоблока, и то ТЕНТ А4 и „Косто-
лац А1“. Како је рекла, њихова поузда-
ност резултат је одлично урађених ре-
монта и на ТЕНТ А4 свеобухватне обно-
ве и модернизације опреме од пре неко-
лико година. Укупно, међутим, на свим 
термоблоковима дошло је до пада пара-
метара који показују расположивост и 
ефикасност у поређењу с прошлом го-
дином, која је била најбоља од 1995. Бло-
кови су радили мање времена и дуже би-
ли у планским и непланским застојима, 
најчешће због проблема са цевним си-
стемима котловских постројења.

Зоран Божовић презентовао је изве-
штај о реализацији програма одржава-
ња електрана и саопштио да су, због не-
достатка финансијских средстава, реду-
ковани инвестициони пројекти за 2013. 
годину. Отуда је, како је казао, и даље 
примарна обавеза квалитетно одржава-
ње постројења и опреме. О неажурном 
коришћењу инвестиционих средстава 
говорио је Марко Бабић, економиста у 
Дирекцији за стратегију и инвестиције, 
који је истакао да се нарочито споро по-
влаче кредитна средства.

АнКА ЦвијАновић 

Састанак са директорима електрана и     рудника ЕПС-а у Костолцу

Мања потрошња, а и производња
Бројке говоре
За девет месеци ове године производња 
откривке у басенима ЕПС-а износила је 77,4 
милиона метара кубних чврсте масе, што је на 
нивоу планираног, али и осам одсто мања од 
остварене у истом периоду лане. Подбачај 
„Колубаре“ надоместио је „Костолац“, са 
милион кубика већом производњом од 
планиране. Укупна производња угља, од око 
27 милиона тона, била је као што је и 
планирана, али зато око два милиона тона 
мања од прошлогодишње у истим месецима. 
И код угља, „Костолац“ је произвео више од 
планираног, али и у једном и другом басену 
пала је производња у односу на прошлу 
годину.
Без косметских ТЕ и малих ХЕ, ЕПС-ове 
електране произвеле су за девет месеци ове 
године 25,2 милијарде kWh, што је 2,1 одсто 
мање од билансираног и 5,2 одсто мање него 
у истом периоду прошле године. Блокови ПД 
ТЕНТ и ПД „ТЕ-КО Костолац“ дали су систему 
око 17,3 милијарди kWh, а хидроелектране 
око 7,6 милијарди kWh. Tермоелектране су 
произвеле мање него што је планирано и од 
оствареног у претходном деветомесечју, али 
су хидроелектране имале бољи учинак него 
лане, јер је суша ове године ипак била краћа и 
слабија него прошле године. „Панонске ТЕ-ТО” 
произвеле су више него троструко од 
планираног и двоструко више од 
прошлогодишњег остварења.

Захвалност Бошку Бухи
Зоран Божовић је у име Дирекције за 
производњу и ЕПС-а захвалио на доприносу 
раду и развоју термосектора и ЕПС-а Бошку 
Бухи, доскорашњем директору ове дирекције, 
који одлази у пензију. Рекао је да је Буха, и као 
стручњак, и као руководилац и као добар 
колега, дао огроман допринос целој 
компанији, њеном развоју и обнови, посебно 
афирмацији термосектора. Жељу Бухе да 
генерација која сада води ЕПС изгради нове 
термоелектране учесници скупа поздравили 
су дуготрајним аплаузом. 
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Изузетна наплата  
у октобру
Наплата електричне енергије у ок-

тобру, план активности за новем-
бар, припреме за израду једин-

ствене методологије очитавања и пра-
ћење наплате, регулисање старог дуга и 
прикупљање података о мерним мести-
ма биле су главне теме састанка дирек-
тора дирекција за трговину електрич-
ном енергијом привредних друштава за 

дистрибуцију електричне енергије, који 
је одржан 8. новембра у објекту „Норцев“ 
на Иришком венцу.

Укупан степен наплате остварене 
фактурисане реализације за сва ПД за 
октобар је 108,5 одсто, што је изузет-
но успешна реализација наплате. Сте-
пен наплате код домаћинстава је већи 
него код вирманских купаца. Сва при-

вредна друштва остварила су наплатни 
задатак и фактурисану реализацију ве-
ћу од 100 одсто, а ПД ЕДБ било је нају-
спешније. На састанку је изнето зајед-
ничко очекивање да ће, у складу са ме-
рама које се предузимају, добар степен 
бити остварен и у новембру, како би се 
задржао достигнути кумулативни сте-
пен наплате.

Директор Дирекције ЕПС-а за ди-
стрибуцију електричне енергије Дејан 
Васић говорио је о активностима на при-
преми за израду јединствене методоло-
гије очитавања и праћења наплате. За-
кључено је да сва ПД Дирекцији ЕПС-а 
за дистрибуцију доставе све процедуре 
које сада користе, што ће бити основа за 
сачињавање јединствене методологије 
свих ПД.

На састанку је, такође, закључено да 
ПД детаљно анализирају стара потражи-
вања код којих није могућа наплата (не-
постојећа мерна места, срушени објекти 
и др.) као припрему за евентуални отпис, 
ажурирају податке о мерним местима и 
Дирекцији доставе предлоге о измена-
ма тарифног система које су у току, као и 
списак свих конкретних проблема у вези 
са поступањем судова.

М. ШијАн 

догађаји Састанак директора дирекција 
за трговину ПД ЕД

Домаћинства више 
плаћала од вирманаца. 

У току припрема за 
јединствену методологију 

очитавања и праћења 
наплате

 Бројке
ПД   % наплате фактрурисане реализације
„Електровојводина“     104,75
 „ЕДБ“     117,47 
 „Електросрбија“     107,06 
„Југоисток“    105,97
„Центар“        104,44

Јавна расправа у Привредној комори Србије о новом закону

Ликвидност брига државе
Од 31. марта идуће године примењи-

ваће се нови закон о роковима из-
мирења новчаних обавеза у комерци-
јалним трансакцијама, помоћу којег ће 
се обезбедити већа финансијска дисци-
плина свих учесника на тржишту. О на-
црту овог закона, који би требало да бу-
де усвојен до краја новембра, учесници-
ма јавне расправе, одржане 1. новембра 
у Привредној комори Србије, говорио је 
Млађан Динкић, министар финансија и 
привреде, истакавши да ће држава би-
ти генератор ликвидности српске при-

вреде. Како је казао, законом ће се ре-
гулисати да држава своје обавезе плаћа 
у року до 45 дана, а привреда до 60 да-
на, с тим ако се уговара плаћање у ра-
тама (највише две једнаке), привредни-
ци могу да продуже рок плаћања и до 
90 дана. Од овога су изузети само Репу-
блички фонд здравственог осигурања 
и здравствене установе, који ће имати 
максимални рок од 90 дана за плаћање 
својих обавеза. 

Динкић је изразио уверење да ће се 
овим законом превазићи сада широ-

ко распрострањена финансијска неди-
сциплина и као аргумент за то навео да 
ће одговорност за поштовање уговоре-
них рокова сносити први људи одређе-
ног ресора или предузећа, почев од ми-
нистара, градоначелника, председника 
општина, до директора предузећа или 
предузетника. Он је прецизирао да ће 
Управа за трезор контролисати да ли др-
жава поштује рокове плаћања од 45 да-
на и додао да је у изради информациони 
систем који ће омогућити ту контролу. 

А. ЦвијАновић
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Животије Јовановић, заменик ге-
нералног директора ЈП „Елек-
тропривреда Србије“, примио 

је 16. новембра трочлану делегацију Ди-
рекције за дистрибуцију Електропри-
вреде Републике Српске, на челу са ди-
ректором ове дирекције мр Далибором 
Муратовићем. У делегацији су били и 
Предраг Милићевић, главни инжењер у 
тој дирекцији, као и Драган Перић, из-
вршни директор за техничке послове у 
„Електробјељини“. У име ЕПС-а, у раз-
говору су учествовали и Дејан Васић, 
директор Дирекције за дистрибуцију, и 
Милан Миросављевић, директор Секто-
ра за односе с јавношћу.

С обзиром на то да је делегација из Ре-
публике Српске претходног дана учество-
вала у раду Техничког савета електроди-

стрибуција ЕПС-а, констатовано је да је 
овај вид сарадње већ устаљен и да учешће 
на техничким саветима једних код дру-
гих отвара могућности за продубљивање, 
интензивирање и унапређивање укуп-
них веза најближих суседа, укључујући 
и БиХ као целину. Јовановић је посебно 
истакао да је од великог значаја сазнати 
из прве руке за добру пословну праксу и 
начине савладавања тешкоћа са којима 
се дистрибутери сусрећу. Муратовић је 
конкретизовао да „никада више аспека-
та, нити више питања није било којима 

дистрибутери треба да се баве него сада“ 
и предложио чешће сусрете са тематским 
одређењима.

Овога пута највише се разговарало о 
смањивању губитака електричне енер-
гије, у чему ЕПРС ефикасније постиже 
резултате него ЕПС, јер је од 2007. годи-
не укупне губитке смањила са око 20 на 
15,5 одсто, с тим што су на подручју До-
боја сведени на осам процената, а у Би-
јељини (без високог напона) на 9,1 одсто. 
У ЕПС-у активности на смањивању губи-
така трају дуже, а за последње две године 
смањени су са 15,5 на 14,3 процента. Ре-
чено је да је кључни фактор у овој актив-
ности ефикасна контрола, мада је од ве-
ликог значаја и подршка коју од летос ди-
стрибутери у Републици Српској добија-
ју од полиције, која код откривене крађе 

делује као код сваког другог прекршај-
ног или кривичног дела. У Србији, крађа 
струје још не завређује довољно ангажо-
вање ни полиције, нити судства. Дирек-
тор Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију 
најавио је озбиљније ангажовање ЕПС-а 
да се добије подршка свих органа у санк-
ционисању крађе електричне енергије и 
истакао да ће убудуће у електродистри-
буцијама мерило за вредновање рада на 
смањивању губитака бити коначни ре-
зултати, а не број контрола и излазака 
екипа на терен. 

Посебно је занимљиво било искуство 
дистрибутера у РС са имплементацијом 
напредних бројила. Муратовић је обја-
снио да је београдски Институт „Никола 
Тесла“ урадио студију исплативости по-
јединих опција у овом домену и као нај-
исплативију понудио замену 3,3 одсто 
бројила на годишњем нивоу, како и исти-
че животни век постојећих бројила, која 
се ради уградње нових скидају, баждаре 
и поново уводе у оптицај. Све друге вари-
јанте су мање исплативе самим тим што 

смарт технологија брзо напредује и, на-
равно, актуелна решења застаревају пре 
него што би и могла да се имплементира-
ју у већем делу система.

Домаћини су били у прилици да го-
стима пренесу мноштво својих сазнања, 
али и отворених питања у вези са раздва-
јањем дистрибуција и снабдевача, будући 
да се у ЈП ЕПС и његовим зависним ПД 
за дистрибуцију дубоко зашло у анализу 
свих аспеката припрема за тржишно де-
ловање, а у ЕП РС ове активности су тек 
на почетку. А. ЦвијАновић

Значајна размена 
искустава

Делегација дистрибутера ЕП Републике Српске у посети ЕПС-у

Ефикасне контроле 
најбоља брана крађи 
електричне енергије. 

Не журити са напредним 
бројилима. 

Крајњи резултат 
показатељ рада

 ❚ У Републици Српској полиција прави увиђај при пријави крађе струје: са састанка у ЈП ЕПС
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ЕПС донатор признања 
физичару
Награда Српске академије наука 

и уметности из области физике и 
сродних наука уручена је 19. но-

вембра, на Дану Академије, проф. др Ми-
лутину Благојевићу. Признање су добит-
нику уручили академик Никола Хајдин, 
председник САНУ, и др Аца Марковић, 
председник Управног одбора ЈП „Елек-
тропривреда Србије“. 

Награда се састоји од Повеље и нов-
чаног дела, а донатор средстава за награ-
ду из области физике и сродних наука је 
ЕПС, док је новчана средства за награду из 
хемијских наука донирао НИС Гаспром-
њефт. Признање за хемију и сродне науке 
добио је др Игор Пашти.

У области хемијских и биолошких на-
ука предложена су четири, а у области фи-
зике и сродних наука три кандидата. За 
сваку од области била је оформљена Ко-
мисија која је на основу одређених кри-
теријума, попут броја и квалитета радова 
објављених у међународним и домаћим 
стручним часописима, објављеним књи-
гама, међународним конференцијма и 
патентима, једногласно бирала добитни-
ка ове престижне награде. 

- Проф. др Милутин Благојевић је 
својом целокупном наставном и науч-
ном активношћу оставио неизбрисив пе-
чат у нашој теоријској физици, нарочи-

то у областима физике елементарних 
честица, квантне теорије поља и теорије 
гравитације. Награду је добио за врхун-
ска научна достигнућа у области теори-
је гравитације са торзијом – рекао је ака-
демик Федор Хербут, редовни члан СА-
НУ и један од чланова комисије за доде-
лу награде из области физичких и срод-
них наука. 

Он је нагласио да проф. др Милутин 
Благојевић, без обзира на завидна достиг-
нућа и допринос, није члан Академије, ис-
клучиво због своје посвећености науци. 
Према речима Хербута, Србија мора да 
мисли на сутрашњицу, и да, чак и у овим 
кризним временима, стимулише младе 
да постижу што боље резултате у области 
физичких и сродних наука.

Председник САНУ, академик Никола 
Хајдин, истакао је да установљење ових 
највећих награда у области егзактних на-
ука представља преломни тренутак у да-
љем развоју Академије у Србији. 

- Ове награде немају никаквих слич-
ности са наградама које дају приватна 
предузећа - рекао је академик Хајдин и 
нагласио међународну тежину коју на-
граде носе. - Кандидати за награде не мо-
гу бити чланови Академије, јер се на тај 
начин обезбеђује објективност приликом 
одлуке. 

Дужност Академије је, према речи-
ма председника, и да учествује у решава-
њу основних проблема друштва и да уве-
де интердисциплинарна истраживања ко-
ја би покрила више научних поља. Намера 
Академије је да се уведу и награде у обла-
сти хуманистичких наука и уметности.

Једна од тема којима Академија пла-
нира да се бави је и проблем енергетике, 
што је осетљиво питање читаве планете. 
Академија се нада тесној сарадњи са ЕПС-
ом. Познато је да ЕПС деценијама пружа 
подршку развоју науке и промовисању на-
учних достигнућа. 

- Нови и бољи резултати ЕПС-а нису 
били могући без партнерства са други-
ма, а нарочито без коришћења научних 
достигнућа - истакао је Животије Јовано-
вић, заменик генералног директора ЕПС. 
- Овогодишња награда за физику требало 
би да представља подстрек и мотивацију 
младима који размишљају да се опреде-
ле за ову област. Време је да се промовише 
наука, рад и знање, а најбољи начин за то је 
указивање на сјајне резултате и истинске 
друштвене вредности.

н. СтАјчић

догађаји Уручена награда САНУ 

Овогодишњи добитник, 
проф. др Милутин 
Благојевић, својом 

целокупном наставном 
и научном активношћу 

оставио je неизбрисив 
печат у нашој  

теоријској физици. 

ЕПС деценијама пружа 
подршку развоју науке 

и промовисању научних 
достигнућа

Најмлађем награда
У области хемијских, биолошких и сродних 
наука, Комисија је, вреднујући постигнуте 
резултате у односу на дужину бављења 
истраживачким радом, награду доделила др 
Ивану Паштију. Према речима академика 
Мирослава Гашића, Иван је, будући да има 
свега 27 година, један од водећих младих 
истраживача у Србији, а такође и најмлађи 
доктор физичке хемије у Србији, са завидним 
бројем објављених радова и патената.

 ❚ Са доделе награда на Дану САНУ
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Делегација Народне Републике Ки-
не, коју је предводио Џунг Шан, 
заменик министра трговине, оби-

шла је 7. новембра Термоелектрану „Ко-
столац Б“, у којој се изводе радови у окви-
ру прве фазе кредитног аранжмана до-
говореног међудржавним споразумом 
између Народне Републике Кине и Репу-
блике Србије. У кинеској делегацији били 
су Џанг Ваншун, амбасадор, и Ђин Шун-
шенг, заменик председника кинеске ком-
паније „ЦМЕЦ“. 

- Привредно друштво „ТЕ-КО Косто-
лац“ започело је реализацију пакета про-
јеката модернизације, ревитализације и 
изградње нових постројења. Прва фа-
за је у току и односи се на ревитализа-
цију блокова у ТЕ „Костолац Б“, као и на 
изградњу постројења за одсумпоравање 
димних гасова, пристаништа на Дунаву 
и железничке пруге - рекао је Драган Јо-
вановић, директор ПД „ТЕ-КО Костолац“. 
- Вредност тих пројеката је 344 милиона 
долара, а у току је повлачење средстава 
за ревитализацију блока „Б2“ која се за-
вршава у децембру. Друга фаза пројекта 
је проширење капацитета копа „Дрмно“ 
на  најмање 12 милиона тона угља годи-
шње и изградња новог енергетског капа-
цитета снаге 350 мегавата на овој лока-
цији. Вредност тог дела пројекта је 715 
милиона долара, за шта је „Електропри-
вреда Србије“ са кинеском компанијом 
„ЦМЕЦ“ већ потписала оквирни комер-
цијални споразум. Вредност целог про-
јекта је 1,06 милијарди долара.

Јовановић је рекао да се очекује да ће 
ова инвестиција као државна гаранција 

ући у буџет Републике Србије за 2013. го-
дину и да ће одмах моћи да се присту-
пи реализацији преосталих послова ко-
ји воде ка изградњи новог блока. 

Џунг Шан, заменик министра трго-
вине Народне Републике Кине, рекао је 
да Кина и Србија дају велику важност ре-
ализацији пројекта модернизације и из-
градње нових капацитета у Костолцу. 

- Извођач пројекта, кинеска компа-
нија „ЦМЕЦ“, има финансијску и упра-
вљачку снагу. Ова фирма има пројекте у 
многим земљама и има велику улогу у са-
радњи Кине са другим земљама. Очеку-
јемо да ће „ЦМЕЦ“ успешно реализовати 
овај пројекат и претворити га у узор наше 
сарадње. Надам се да ће модернизаци-
ја костолачке ТЕ допринети развоју срп-
ске економије - рекао је Џунг Шан, заме-
ник министра трговине НР Кине.  – О ва-
жности овог пројекта разговарао сам и са 
Ивицом Дачићем, српским премијером, 
и Млађаном Динкићем, министром при-
вреде и финансија, у којима сам споменуо 
другу фазу модернизације Термоелектра-
не „Костолац".

Ђин Шуншенг, заменик председника 
корпорације „ЦМЕЦ“, нагласио је да је 
ово први заједнички пројекат у области 
електропривреде на бази општег уговора 
и да верује да је то подстрек даљој сарад-
њи Кине и Србије на привредном, поли-
тичком и пријатељском плану. 

- Компанија „ЦМЕЦ“ поклониће ве-
лику пажњу безбедности и здрављу на 
раду током изградње, а такође ће ин-
систирати на квалитету који ће потвр-
дити високу ефикасност пројекта – ре-
као је заменик председника корпораци-
је „ЦМЕЦ“.  - Наша компанија ће уложи-
ти труд у сарадњи са „Електропривредом 
Србије“ и ПД „ТЕ - КО Костолац“ како би 
се потврдила исправност пројекта и пру-
жио народу Србије један значајан објекат 
модерне технологије, одличног квалите-
та и у складу са еколошким стандарди-
ма.    П. Животић

Кинеска делегација у посети ПД „ТЕ-КО Костолац“

Кина и Србија дају велику 
важност реализацији 

пројекта модернизације  
и изградње нових 

капацитета у Костолцу. 

Вредност пројекта  
1,06 милијарди долара

Подршка  
пројекту изградње 
нове електране 

Подршка Министарства
- У Србији, у последњих 25 година није 
изграђен ниједан електроенергетски  
објекат и зато је пројекат у Костолцу значајан 
не само за ово ПД, него и за  читаво друштво 
и електроенергетику - рекао је Дејан 
Поповић, државни секретар у  
Министарству енергетике, развоја и животне 
средине. 
- Министарство енергетике подржаће овакве 
пројекте и било би добро да их има више. 
Привредном друштву „ТЕ-КО Костолац“ биће 
обезбеђена потребна подршка преко ЕПС-а и 
ресорног министарства. Све добре пројекте 
морамо да бранимо.



На Златибору је, од 30. октобра до 
2. новембра, одржана 5. Међуна-
родна конференција “Електране 

2012”, коју је организовало Друштво тер-
мичара Србије у сарадњи са ЈП “Електро-
привреда Србије”, а под покровитељством 
Министарства енергетике, развоја и за-
штите животне средине, Министарства 
образовања, науке и технолошког развоја 
и Министарства природних ресурса, ру-
дарства и просторног планирања. 

На конференцији, која је окупила ис-
траживаче, експерте, инжењере, као и 
представнике надлежних институција 
и привредних организација из земље и 

иностранства, током четири дана пред-
стављено је око 90 научних и стручних 
радова, међу којима су и радови тимова 
стручњака из ЕПС-а. Четвородневна пре-
давања овог скупа била су добра прилика 
за резимирање оствареног у термоенер-
гетском сектору и упознавање са страте-
гијама развоја у годинама које долазе.

У конгресној сали хотела “Палисад”, 
скуп је свечано отворио проф. др Ради-
воје Митровић, државни секретар Мини-
старства просвете, науке и технолошког 
развоја, који је присутне обавестио да је 
Влада Србије недавно усвојила Страте-
гију развоја образовања до 2020. године, 
чијом би се реализацијом у предстојећем 
периоду подигао квалитет образовања на 
свим нивоима и тиме премостио јаз ко-
ји у овом тренутку постоји између Срби-
је и света.

- Од енергетске независности зависи 
укупна независност сваке државе. Она је 
у Србији достигла 34 процента у односу 
на Европу, где је изражена са 54 одсто и 
то захваљујући производњи електричне 

енергије – рекао је др Аца Марковић, 
председник Управног одбора ЈП ЕПС.

Као уводни излагачи на конференци-
ји говорили су Славчо Нејков, директор 
Секретаријата Енергетске заједнице Југо-
источне Европе, Дејан Ребрић, представ-
ник Делегације ЕУ у Србији, Љубо Ма-
ћић, председник Савета Агенције за енер-
гетику Србије и Милан Петровић, савет-
ник Министарства за енергетику, развој 
и заштиту животне средине. Учесницима 
скупа обратили су се и Петар Кнежевић, 
директор ПД „Термоелектране Никола 
Тесла“ и Драган Јовановић, директор ПД 
„Термоелектране-копови Костолац“ .

- Постигнути резултати ПД ТЕНТ не 
би били могући без вишегодишње до-
бре сарадње са многобројним домаћим 
и страним пословним партнерима, до-
маћим научним институцијама и висо-
кошколским установама, као и без пуне 
подршке руководства ЕПС-а, које је наше 
идеје препознало као праве правце разво-
ја и у пуној мери је стало иза њих – рекао 
је Петар Кнежевић.

За постигнуте резултате у производ-
њи електричне енергије Кнежевић је на-
гласио да су уследили после бројних успе-
шних захвата у оквиру модернизације и 
ревитализације постојећих постројења 
током протеклих десет година. Тиме је 
подигнута снага блокова, као и енергет-
ска ефикасност, а годишња производња 
електричне енергије увећана је за 3,6 ми-
лијарди киловат-часова. Остварена је и 
уштеда у потрошњи угља од 400.000 тона 
на годишњем нивоу. Уз то, реализацијом 
неколико еколошких пројеката учињен је 
значајан помак и у унапређењу заштите 
животне средине. 

догађаји Међународна конференција „Електране   2012” на Златибору 

Од енергетике зависи укупна  
независност државе.  

Потребно је обезбедити 
1,1 милијарду евра да би 

у ПД ТЕНТ били завршени 
пројекти планирани 

до 2017. године. 
И „ТЕ-КО Костолац“ 

спремио инвестициони 
циклус 

Већа ефикасност  
и мањи трошкови
ПД ТЕНТ заузело је 4. место међу 27 светских 
електрана, чије пословање је оцењивала 
шведска консултантска кућа SKF. ТЕНТ је био у 
конкуренцији са компанијама као што су ЧЕЗ и 
RWE. Стручњаци SKF оцењивали су ТЕНТ и 
референтне светске ТЕ на лигнит према 
пословним перформансама које се тичу 
повећања ефикасности и поузданости у 
производњи електричне енергије. 
 - Резултати ове анализе нису послужили само 
као слика тренутног стања компаније, већ и да 
покажу слабе тачке које треба унапређивати. 
Радимо на томе како би се у наредном 
периоду то унапређење и реализовало - рекао 
је Ђорђи Биљановски, заменик директора ПД 
ТЕНТ. - Направљена су четири пилот-пројекта 
за четири производна огранка. Пројекат се 
тренутно спроводи на ТЕНТ А, а касније ће се 
применити и у преостала три огранка. Након 
примене, очекује се повећање ефикасности и 
поузданости, али и смањење трошкова 
пословања.

Енергетика - 

мотор развоја 
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 - Потребно је обезбедити 1,1 мили-
јарду евра да би били завршени пројек-
ти планирани до 2017. године у ПД ТЕНТ, 
чиме би се повећала производња за но-
вих 3,5 милијарди киловат-часова елек-
тричне енергије и урадили еколошки 
пројекти на које смо се обавезали потпи-
сивањем одговарајућих споразума – об-
јаснио је Кнежевић. -  Од тих средстава 
500 милиона евра предвиђено је за реви-
тализацију преосталих постројења у ци-
љу повећања снаге, поузданости и енер-
гетске ефикасности. За пројекте заштите 
животне средине неопходно је уложити 
600 милиона евра, а за пројекат изград-
ње постројења за одсумпоравање дим-

них гасова већ је обезбеђено 250 милио-
на евра кредитних средстава које је одо-
брила Влада Јапана.  

Драган Јовановић, директор ПД „ТЕ-
КО  Костолац“, представио је учесници-
ма значај подизања техничке ефикасно-
сти у блоковима костолачких електрана, 
што је предуслов за реализацију страте-
шких програма развоја експлоатације 
угља и производње електричне енергије у 
овој компанији. 

- Први део ревитализације блока 2 у 
Термоелектрани „Костолац Б“ завршен 
је у фебруару прошле године и омогу-
ћио је да овај блок ради са додатном 
снагом од 66 мегавата – рекао је Јовано-

вић. - Након првог дела ревитализаци-
је, дотадашња снага блока повећана је 
са 245 на 311 мегавата, а на годишњем 
нивоу 7.000 сати рада. То у финансиј-
ском аспекту значи око 13 милиона евра 
за компанију. 

Јовановић је нагласио да је у току ре-
ализација прве фазе пакета пројеката из 
кредитног аранжмана са кинеском др-
жавном „Ексим банком”, који је омогућио 
рехабилитацију блокова у Термоелектра-
ни ”Костолац Б”,  пројекат одсумпорава-
ња, као и инфраструктурне радове на из-
градњи луке, путева и железнице. Дру-
га фаза из кредитног аранжамана доно-
си, како је рекао директор ПД „ТЕ-КО Ко-
столац“, нови блок снаге 350 мегавата, као 
и проширење копа у "Дрмну" и достиза-
ње производње од 12 милиона тона годи-
шње. Заштита животне средине биће на 
нивоу који задовољава важеће стандарде 
у Европској Унији.

- Досадашње пословање било је усме-
рено ка подизању техничке ефикасности 
свих капацитета, ка изласку на пројек-
товане елементе пословања и остварењу 
позитивног финансијског пословања. У 
овом тренутку све елементе смо у пот-
пуности или делимично остварили – ре-
као је Јовановић. - Техничка ефикасност 
значајно је подигнута, изашли смо на 
пројектоване елементе капацитета и за-
кључно са 2014. годином, када ће се завр-
шити процес ревитализација, очекујем 
да ће сви капацитети радити са пројек-
тованим капацитетима. Костолац има 
значајан инвестициони и развојни капа-
цитет и већ смо одмакли у техничким и 
комерцијалним елементима будуће ин-
вестиције. Р. е. 

Међународна конференција „Електране   2012” на Златибору 

 ❚ Саветовање окупило инжењере и истраживаче из Србије и иностранства

 ❚ Веома посећена конференција за новинаре
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Циљ - поуздане одлуке
Интегративно тестирање првих де-

вет модула пројекта Производно 
Техничког Информационог Си-

стема (ПРОТИС) успешно је обављено 13. 
новембра у присуству најбољих специја-
листа немачке компаније „Vattenfall“, 
који су потврдили да софтвер извршава 
све потребне операције онако како је то 
замишљено и како треба да буде. Тести-
рању су присуствовали координатори 
Централног тима за управљање про-
јектом ПРОТИС, Вера Станојевић и Во-

јислав Шкундрић, као и председник 
информатичког тима ПРОТИС-а Дра-
ган Николић са својим сарадницима 
из пилот привредних друштава ЕПС-а 
ПД „ТЕ-КО Костолац“, ПД „ХЕ Ђердап“ 
и ПД „Електровојводина“.

Сада кад је тестирање прошло како 

треба, приступиће се примени ПРОТИС-
-а на пилот-постројењима и покренуће 
се јавна набавка следеће фазе пројекта 
ПРОТИС, односно програмирањe следе-
ће групе модула, за које су програмски 

задаци у сарадњи са „Vattenfall-ом“ већ 
током ове године припремљени. Поред 
тога, припремаће се програмски задаци 
за следећу групу модула.

Од краја 2010. године тим стручњака 
ЈП ЕПС који је својим решењем окупио 
генерални директор ЈП ЕПС, у сарадњи 

са угледним консултантом „Vattenfall 
PowerConsult“ из Немачке ради на успо-
стављању ПРОТИС-а. ПРОТИС је зами-
шљен као прилагођена и унапређена ко-
пија информационог система PRODaS, 
који је „PowerConsult“ развио за потребе 
свог матичног предузећа „Vattenfall eu-
rope Power“ и који већ више од децени-
је у „Vattenfall-у“ веома успешно функ-
ционише.

У основи, ПРОТИС треба да обједини 
податке и информације које се генери-
шу у техничким системима за управља-
ње производњом и техничким процеси-
ма са информацијама и подацима који 
настају у пословним информационим 
системима, као и у процесима управља-
ња одржавањем. Задатак је да све реле-
вантне техничке, финансијске и послов-
не информације интегрише и комбину-
је, како би се добиле поуздане и ажурне 
подлоге за управљање предузећем и до-
ношење утемељених пословних одлука.  

Од почетка године, конзорцијум до-
маћих информатичких предузећа, на 
челу са стручњацима из Института „Ми-
хајло Пупин“, на основу програмских за-
датака које је припремио „Vattenfall“, ра-
ди на изради софтвера за првих девет 
програмских модула ПРОТИС-а. Током 
октобра и почетком новембра обавље-
на су појединачна тестирања свих мо-
дула, као и пробно интегративно тести-
рање, што је обавио информатички тим 
стручњака ЕПС-а, који је такође форми-
ран према решењу генералног директо-
ра ЈП ЕПС.   Р. е. 

догађаји Почело тестирање ПРОТИС-а

Креће примена на  
пилот-постројењима. 

Ускоро припрема за 
следећу групу модула

Одржана седница Техничког савета ЕД Србије

Дистрибутери спремни за зиму
Дистрибутивни систем „Електропри-

вреде Србије“ спреман је за зиму ко-
ја стиже - општи је утисак који је прео-
владао на 196. седници Техничког савета 
Електродистрибуције Србије, који је одр-
жан 15. новембра у Врњачкој Бањи. 

Овогодишња анализа, ипак, показује 
да се бележи већи број прекида на објек-
тима 110 и 35 kV, као и да је приметно веће 
учешће интервентног одржавања у укуп-
ном одржавању. Према речима представ-
ника привредних друштава за дистрибу-
цију, сви објекти су генерално спремни 
за зимски период, а посебна пажња треба 
да се обрати на најнижи напонски ниво. 
Одређеног места за забринутост има, ка-
ко је речено, и због тога што за првих де-

вет месеци није реализован план одржа-
вања. Из тога и проистиче закључак да је 
неопходно што квалитетније и прецизни-
је планирати. Планови одржавања, који 
су основна и законска функција, морају 

бити реализовани у стопроцентном изно-
су, подразумевајући да су средства у пот-
пуности обезбеђена.

Чланови Техничког савета су се сло-
жили да дистрибутивни систем ЕПС-а 
неће бити током зиме „уско грло“, иако 
ће фукционисати у условима ниске цене 
електричне енергије и тиме велике по-
трошње. Учесницима састанка обратио 
се и Дејан Васић, директор Дирекције 
ЕПС-а за дистрибуцију електричне енер-
гије, који је изложио низ задатака који  се 
налазе пред нашом компанијом у пред-
стојећем периоду. Он је у име пословод-
ства ЕПС-а пружио пуну подршку буду-
ћем раду Техничког савета ЕД Србије.

 П. МАКСић



Министарство енергетике, разво-
ја и животне средине биће фо-
кусирано на бизнис сектор, али 

и на производњу енергије из обновљивих 
извора – рекао је Дејан Трифуновић, по-
моћник министра за енергетику на па-
нел-дискусији „Енергетска будућност 
Србије – улагања и производња енергије 
из обновљивих извора“, одржаној 15. но-
вембра у Медија центру, у организацији 
„Нин фокуса“.

Трифуновић је најавио да би ускоро-
требало да буду познате нове подстицајне 
тарифе за производњу струје из тих изво-
ра, а биће и промена лимита који се тичу 
укупно дозвољених инсталисаних капа-
цитета из енергије ветра и Сунца. На кон-
ференцији су учествовали и Маја Турко-
вић, председник српског удружења за 
енергију ветра (Sewea), Милан Ћушић, 
заменик директора компаније „Renewa-
ble energy Ventures“, Иван Матејак, ме-
наџер „Securum equity Partners“, Милан 
Ковачевић, консултант за страна улага-
ња и Иван Карић, председник Зелених 
Србије.

Помоћник министра за енергетику 
Дејан Трифуновић изјавио је да ће бити 
промена подстицајних тарифа, али не 
радикалних, те да ће Србија у 2013. годи-
ни за фид-ин тарифе издвојити око 25 до 
30 милиона евра, пре свега за подстица-
ње производње струје из малих хидрое-
лектрана, биомасе, али и ветро и соларне 
енергије. Министар енергетике додао је 
да тек од 2014. године можемо да очекује-
мо пораст производње електричне енер-
гије из обновљивих извора. Он је најавио 
да ће нова уредба највероватније донети 
промене које се односе на период трајања 
фид-ин тарифа и на лимит који се тиче 
укупно дозвољених инсталисаних капа-
цитета из енергије ветра и Сунца.

Како је истакао Трифуновић, под-
стицајне тарифе су важне, јер Србија до 
2020. године треба да испуни преузету 
обавезу да из обновљивих извора прои-
зводи 27 одсто енергије у односу на укуп-
ну потрошњу, али и због пораста запо-
шљавања у Србији. Ресорно министар-
ство је до сада издало 81 енергетску до-
зволу за обновљиве изворе и 128 сагла-
сности, од којих су изграђена само 34 
објекта. Услед успорених инвестиција, 
како је навео Трифуновић, често се тра-
же продужеци рокова због чега се ради 
ревизија енергетских дозвола.

- Министарство енергетике ускоро ће 
представити план улагања у 50 приори-

тетних енергетских пројеката, а у наред-
них шест до девет месеци биће заврше-
на стратегија развоја енергетике до 2025. 
године, као и акциони планови за обно-
вљиве изворе и енергетску ефикасност, 
а очекује се и усвајање закона о рацио-
налној употреби енергије – објаснио је 
помоћник министра енергетике. 

Председница српског удружења за 
енергију ветра Маја Турковић додала 
је да је у Европи коришћење ветра пове-
ћано са два на десет одсто, док је кори-
шћење мазута пало са 12 на шест одсто. 
Она је, такође, нагласила да је обновљива 

енергија дугорочно јефтинија за потро-
шача и далеко мање штетна по околину.

Заменик директора компаније RЕV 
Милан Ћушић сматра да циљ треба да буде 
енергетска сигурност државе, али да нај-
већи проблем у постизању тог циља пред-
ставља спора државна администрација. 

Иван Матејак инсистирао је на то-
ме да Србија треба да тражи иновативне 
начине финансирања, без ослањања на 
добронамерност владајуће структуре. 
Иван Карић, председник Зелених Срби-
је изјавио је да су потези Министарства 
охрабрујући и да су будуће стратегије 
од виталног значаја за очување животне 
средине. н. С. 

Ускоро план улагања

Панел-дискусија „Енергетска будућност Србије 
– улагања и производња енергије из обновљивих извора“
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Биће промена 
подстицајних тарифа, 

али не радикалних. 

- Србија до 2020. године 
треба да испуни обавезу 
да из обновљивих извора 

производи 27 одсто 
енергије у односу на укупну 

потрошњу

Недостаје знања 
и технологије
- Да бисмо имали улагања, морамо имати 
услове, а услови нису припремљени, а 
и 56 одсто капитала је у рукама државе. 
Немамо довољно знања, технологије у 
целини и немамо инвеститоре – рекао је 
Милан Ковачевић, консултант за страна 
улагања, нагласивши да треба повећати 
транспарентност пројеката, јер су од јавног 
интереса. 

 ❚ Дејан Трифуновић, помоћник министра енергетике на панел-дискусији
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Средином треће декаде новембра 
укупно се на територији Републике 
Србије дневно трошило око 120 ми-

лиона киловат-сати, што је четири мили-
она мање од билансиране дневне потро-
шње за овај месец. У Србији без подручја 
Косова и Метохије дневни конзум кретао 
се око 104 милиона kwh, а то је два ми-
лиона мање од планираног. На мању по-
трошњу од планиране и даље утичу дани 
топлији од просечних за претпоследњи 
месец у години, с тим што је средином 
треће декаде средња дневна температура 
пала на око осам степени, за разлику од 
више од 10 степени, колико је износила у 
прва 22 дана новембра. Поред топлог вре-
мена, утиче и смањена потрошња у инду-
стрији, а удружене ове две појаве омогу-
ћују да се електроенергетски систем што 
боље припреми за зиму, барем када је реч 
о резервама угља на депонијама и зали-
хама у акумулационим језерима.

 Јовица Вранић, директор Сектора за 
енергетско планирање и управљање у Ди-
рекцији ЕПС-а за трговину, наводи да се 
средином треће декаде дневно пумпало 
око два милиона kwh, да су акумулацио-
не ХЕ производиле за четвртину мање од 
планираног и да је циљ био да се подигне 
ниво језера пред зимски период. Остваре-
њу тога циља нису много помагале хидро-
лошке прилике, јер су после побољшаних 

дотока у првој половини овога месеца, до-
тоци на Дунаву и Дрини опет почели да 
опадају. Доток на Дунаву износио је само 
3.900, а на Дрини 80 кубика у секунди. О 
снази и количини воде на нашим сливо-
вима сведочи и податак да је дневна прои-
зводња проточних ХЕ била око 19 милио-
на kwh, а то је 18 одсто мање од планира-
ног. Зато су термоелектране на угаљ про-
изводиле 2,2 одсто више од планираног, 
иако на мрежи још није био врло знача-
јан термоблок, „Костолац Б2“, чији би ре-
монт требало да се заврши до 9. децембра.

Објашњавајући утицај топлих новем-
барских дана и смањење потрошње на 
укупно кретање конзума од почетка овог 
месеца, Вранић каже да је на територији 

Србије без КиМ, закључно са 22. новем-
бром, потрошено око 2,2 милијарде ки-
ловат-сати и да је то око 7,1 одсто мање од 
билансираних количина. Ти дани били 
су 3,5 степени топлији од просечних но-
вембарских. Истина, укупна производња 
у том делу месеца била је 9,3 одсто мања 
од планиране (јер није радио „Костолац 
Б2“, што је предвиђено билансом), али 
су систему значајно припомагале про-
точне ХЕ са производњом само 1,5 одсто 
мањом од планиране, што су омогућава-
ли дотоци бољи од актуелних. Како каже 
Вранић, дотоци су били готово на билан-
сним вредностима. У том периоду, ме-
ђутим, мање од планираног радиле су и 
акумулационе ХЕ, готово упола мање, а 

разлог томе је уштеда резерви воде. Учи-
нак ТЕ на угаљ смањен је за онолико ко-
лико је требало за 22 дана да произведе 
недостајући блок у „Костолцу“. 

Вранић истиче да је снабдевање купа-
ца до краја овог месеца сигурно са про-
изводњом из расположивих капацитета 
ЕПС-а и дневном куповином око 4,8 ми-
лиона kwh на тржишту. Такође, он каже 
да ће и у децембру бити мања потрошња 
од билансиране и да је с обзиром на по-
следице неповољних хидролошких при-
лика, као и могућности производње у тер-
мосектору, расписан тендер за набавку 
одређених количина електричне енерги-
је, мањих од билансираних за последњи 
месец у години.  А. ЦвијАновић   

акТуЕлно Електроенергетска ситуација 

Топло време држи 
потрошњу електричне 

енергије под контролом. 

Термоелектране 
производе више од 

планираног, а проточне 
ХЕ готово петину мање од 
билансираних количина за 

новембар

Дотоци 
опет 
опадају

 ❚ Дрином дотиче само 80 кубика у секунди



kWh ..... новембар 2012.  29

Након изјаве Зоране Михајловић, 
министарке енергетике, развоја 
и заштите животне средине, да 

би до марта следеће године требало да 
се ураде социјалне карте које ће омогу-
ћити повластице социјално угроженим 
особама, термин „социјална карта“ по-
чео је да се користи у јавности врло че-
сто, а да притом нико не зна тачно шта 
заправо подразумева, и који су то услови 
које треба испунити да би се такав доку-
мент израдио. Министарка је, такође, по-
тврдила да до краја ове године неће бити 
поскупљења струје и гаса, а да ће изра-
да социјалних карата бити важан преду-
слов за утврђивање реалних цена греја-
ња, електричне енергије и гаса почетком 
следеће године.

Израда социјалних карата, одно-
сно социјалних профила, представља-
ла би увођење нових критеријума за оце-
ну имовинских стања на основу којих би 
се одређивало ко треба да прими помоћ 
и олакшице од државе. На питање ко у 
Србији треба да има олакшице, одмах се 
намеће одговор - сиромаштво. Али ко су 
сиромашни људи у Србији? Према зва-
ничним подацима, то су људи који при-
мају социјалну помоћ и породице које 
примају дечији додатак, за које постоје 
докази да су сиромашни. За око 300.000 
домаћинстава у Србији је познато да не-
мају приход и имовину већу од закони-
ма прописаних. Њима треба додати ста-
рачка домаћинства у урбаним и рурал-
ним срединама, као и особе које су фи-
зички неспособне за рад. Такође, један од 
највећих проблема су и бројила за утро-
шак електричне енергије која морају да 
буду на адреси онога ко остварује право 
на социјалну помоћ. Нажалост, у већини 

случајева бројила се не воде на корисни-
ке социјалне помоћи. 

Међутим, ако неко троши мање од 
500 киловат-часова не значи аутоматски 
да је сиромашан и да треба да има повла-
стице. Постоје примери људи који раде 
прековремено и фактички не стижу да 
троше струју, а притом имају солидне за-
раде. Самом непотрошњом електричне 

енергије остварују попусте, а да не спа-
дају у социјално угрожене групе. С дру-
ге стране, има и богатих људи који стру-
ју не плаћају, као и оних који струју кра-
ду. Ту долазимо до апсурда, јер испада 
да струју највише троше они који не могу 
да је плате јер немају чиме, а олакшице 
користе они који нису социјално угроже-
ни. Намећу се многа питања на која тек 
треба дати одговоре.

Средином септембра у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне полити-
ке формирана је Радна група која ће у са-
радњи са Министарством енергетике ана-
лизирати стање и одређивати критерију-
ме на основу којих ће се утврдити ко је од 
грађана подобан за добијање социјалне 
карте. Увођење социјалних карата не по-
креће само питање коме треба дати олак-
шице, већ и ко ће морати да надокнади ра-
злику између тржишне и повлашћене це-
не струје. Одговоре на нека од ових пита-
ња можемо очекивати на првом састанку 
Радне групе, који ће се одржати до краја 
године.  н. СтАјчић 

Покренуто питање израде социјалних карата 

Могућа решења догодине 
Израда социјалних  

карата биће важан 
предуслов за утврђивање 

реалних цена грејања, 
електричне  

енергије и гаса. 

Формирана је Радна група 
која ће анализирати  
стање и одређивати 

критеријуме за добијање 
социјалне карте

Услови за попусте
Релевантни критеријуми у коришћењу 
државних повластица за плаћање електричне 
енергије су количина потрошње електричне 
енергије и уредно измиривање рачуна. Дакле, 
они који буду остваривали рационалну 
потрошњу електричне енергије до 350 
киловат-сати за 30 дана, оствариће право на 
повластице, тј. оствариће попуст од 11,89 
одсто. Ако томе додамо пет одсто попуста на 
редовно плаћање, 35 одсто на социјалу и 15 
одсто додатног попуста, закључићемо да би 
имали укупан попуст од 62 одсто.

 ❚ Важно што пре утврдити критеријуме за 
добијање социјалне карте



Још летос су ЈП “Електропривреда 
Србије” и његова зависна привредна 
друштва за дистрибуцију подсети-

ли писмом све купце који преузимају 
електричну енергију са преносног си-
стем, то јест квалификоване купце у 
Србији, да се њихов статус од 1. јануа-
ра предстојеће године мења и понудили 
им да започну преговоре са ЕПС-ом као 
будућим изабраним снабдевачем. Био 
је то у сваком погледу нови лист у исто-
рији међусобних пословних односа, ко-
ји су са многима од њих трајали више 
деценија и у којима је сарадња обостра-
но била коректна. Наравно, ако се изу-
зму они који су се “заглавили” у проце-
су реструктурисања и остали на врату и 
себи и повериоцима, а највише држави. 

 ❚ Купци, ипак, затечени
Однедавно, посебно током овог ме-

сеца, почели су и конкретни преговори 
са већином од тих великих купаца. Они 
су изразили жељу да ЕПС и даље остане 

њихов снабдевач, али, како сазнајемо, 
нису крили очекивања да ће код ста-
рог, доброг ЕПС-а добити повољности 
каквима не могу да се надају код дру-
гих лиценцираних снабдевача у Србији. 
Штавише, чуло се да су поједини били 
потпуно затечени сазнањем да од Но-
ве године неће имати цену електричне 
енергије по тарифном систему, већ тр-
жишну, и да се за купце на високом на-
пону тржиште електричне енергије у 
Србији отвара за нешто више од месец 
дана, дакле без пролонгирања рока. А 
на тржишту владају тржишни закони: 
уговарање са јасно дефинисаном це-
ном, условима и свим међусобним пра-
вима и обавезама.  

Ова неупућеност појединих будућих 
учесника на отвореном тржишту сигур-
но није кључна одредница укупне ак-
тивности која се води на плану припре-
ма за успешан старт нових односа у ку-
попродаји електричне енергије на дома-
ћем тлу. Но, нама се учинило да је врло 
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Почиње отварање 
тржишта

акТуЕлно Од Нове године велики купци 
бирају снабдевача електричном 
енергијом

 ❚ Производња даје сигурност: ТЕНТ Б

 Законом о 
енергетици регулисано je 
да купци који преузимају 

електричну енергију са 
преносног система  до 1. 

јануара 2013. године треба 
да одаберу снабдевача и 

са њим уговоре количину и 
цену електричне енергије. 

Услуге преноса остају 
регулисане. 

ЕПС понудио наставак 
пословне сарадње 



илустративна, тим више што су упуће-
ни у суштину нових законских решења 
још прошле године упозоравали да се не 
сме дозволити да 2013. стигне, а да део 
купаца и не схвати на шта га нови закон 
обавезује. Набрајано је тада шта све тре-
ба да се уради и како да се припрема-
ју и снабдевачи и купци, али... Каснило 
се са доношењем Правила о раду тржи-
шта, изменама и доградњом правила о 
раду преносног и дистрибутивног систе-
ма, па онда и са доношењем разних под-
законских аката и уредби, тако да ће се, 
по свему судећи, врата тржишта отвори-
ти, а да ће нека важна питања још чека-
ти одговоре. Рецимо, још није одређено 
ко у Србији може да буде резервни снаб-
девач за оне купце који не успеју да уго-
воре снабдевање до датог рока. Закон им 
омогућава да се ослоне на резервног, и 
то до 60 дана, а таквог на видику још не-
ма. Да ли се то и креатори тржишног ми-
љеа надају у ЕПС као сигурног играча у 
свакој варијанти?

- “Електропривреда Србије” има по-
тенцијала да се прихвати улоге резерв-
ног снабдевача за оне који се у првим 
месецима не снађу, али ту одлуку мо-
рају да донесу одговарајући органи - ка-
же за наш лист Миладин Басарић, по-
моћник директора Дирекције ЕПС-а за 
трговину електричном енергијом, који 
заједно са Мијатом Милошевићем и Да-
видом Жарковићем, из Сектора за про-
мет електричне енергије у овој дирек-
цији, ових дана води интензивне разго-
воре са купцима који од 1. јануара 2013. 
немају право на јавно снабдевање. 

Он истиче да постоје обострани ин-
тереси садашњих пословних партнера 
да закључе уговор о купопродаји елек-
тричне енергије. На једној страни је ле-
гитимни, тржишни интерес ЕПС-а да 
са свим, или скоро свим купцима чи-
ји су објекти прикључени на преносни 
систем закључи уговор о продаји елек-
тричне енергије по цени која је блиска 
тржишној. На другој је интерес квали-
фикованих купаца да ЕПС остане њихов 
снабдевач и у новим, тржишним усло-
вима. Такво своје опредељење они су 
изградили ослањајући се на досадашњу 
добру сарадњу са ЕПС-ом, коректне од-
носе и, нарочито, рачунајући на сигур-
ност коју једном снабдевачу, па и куп-
цу, дају респектабилни производни ка-
пацитети, какве има ЕПС. 

Басарић каже да је излазак квали-
фикованих купаца из тарифног систе-
ма и њихов прелазак са регулисаних на 
тржишне цене електричне енергије пр-
ви велики корак у отварању нашег до-
маћег тржишта. После годину дана, са-
мо домаћинства и мали купци имаће 

прво на јавно снабдевање (регулисану 
цену), док ће сви остали купци морати 
да изаберу снабдевача и да електричну 
енергију купују на тржишту. Од јануа-
ра 2015. домаћинства и мали купци та-
кође добијају право да бирају снабдева-
ча, али и даље задржавају право на јав-
но снабдевање, ако не изаберу другог 
снабдевача.

 ❚ ЕПС гарантује сигурност
- Овај први корак у отварању тржи-

шта показао се за квалификоване купце 
веома тешким. То се, истина, реално мо-
гло и очекивати. Прелазак са регулисане 
на тржишну цену за  већину квалифико-
ваних купаца значи, у суштини, да доби-
јају значајно повећање цене електричне 
енергије и да ће им то увећати укупне 
трошкове пословања. При томе, већини 
наших купаца све до ових наших разго-
вора није било јасно да ће поред цене за 
енергију и балансирање морати да пла-
ћају и трошкове услуга преноса елек-
тричне енергије - каже Басарић.

Наводећи да «Електропривреда Ср-
бије» тежи да задржи и свих 100 од-

сто свог удела у пласману електрич-
не енергије на високом напону, што је 
око десет одсто укупног пласмана на 
тлу Србије, наш саговорник истиче да 
је ЕПС спреман да гарантује сигурност 
снабдевања сваком купцу са којим пот-
пише уговор. 

- Таква пракса ЕПС-а негована је де-
ценијама и доказивана и у најтежим 
електроенергетским приликама - на-
глашава Басарић.   

Он не жели да открива да ли су и ко-
лико, како се начуло, велики купци би-
ли изненађени ценом електричне енер-
гије коју им је ЕПС понудио од Нове го-
дине, јер каже да је то пословна тајна и 
још ствар преговора. Напомиње да из-
гледа да су се неки надали да ће, што се 
ЕПС-а тиче, отварање тржишта значи-
ти само промену форме, не и суштине. 
Друкчије речено, претпостављали су, 
неосновано, да ће за досадашње тариф-
не купце остати тарифне цене.

 На наше питање како ће се обрачу-
навати трошкови преноса енергије бу-
дући да су те цене остале регулисане, 
за разлику од цене киловат-сата, која је 
ослобођена и пуштена под утицај тржи-
шних закона понуде и потражње, наш 
саговорник је казао да то зависи да ли 
ће купац потписати уговор о потпуном 
снабдевању или не.

  - Са уговором о потпуном снабде-
вању ЕПС купцима нуди јединствену 
цену, у којој је обједињена цена кило-
ват-сата и трошак балансирања, а тро-
шак преноса обрачунава се на осно-
ву обрачунских величина и цена из 
ценовника који важи за пренос елек-
тричне енергије. Да објасним, уговор о 
потпуном снабдевању подразумева по-
влачење енергије колико је купцу по-
требно и када му је потребно, а рачун 
се издаје на основу преузетих измере-
них количина енергије - објаснио је Ба-
сарић.

Још једно питање било је незаобила-
зно: како ће се окончати пословни однос 
са квалификованим купцима који нису 
у могућности да измире своја дуговања 
према ЕПС-у?

- Законом о енергетици предвиђено 
је да се све доспеле обавезе пре промене 
снабдевача регулишу у складу са посто-
јећим уговором о снабдевању. Полазећи 
од тога, ЕПС је сугерисао да се нови уго-
вори снабдевача и купаца потпишу до 
30. новембра, као и да купци пре пот-
писивања уговора доставе ЕПС-у потвр-
ду да су измирили сва дуговања или по-
тврду о начину регулисања дуга са ПД 
за дистрибуцију које их сада снабдева - 
казао је Басарић. 

АнКА ЦвијАновић 
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Није форма, већ суштина
- За ЕПС законске промене нису само форма. 
Напротив, оне су од суштинског значаја за 
добро пословање компаније и профит, који се 
може стварати само значајнијим уделом на 
тржишту и одговарајућим ценама. Ми немамо 
разлога да нудимо цену киловат-сата испод 
актуелне тржишне - истиче Басарић.

 ❚ Миладин Басарић
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Улагања у истраживање минералних 
сировина и отварање нових рудар-
ских објеката најсигурнији је мо-

дел стратегије смањења одлива кадрова 
из области рударске и геолошке струке, а 
то значи и отварање нових радних места 
и обезбеђење перспективе како за мла-
де образоване кадрове, тако и за њихове 
породице – каже за наш лист проф. др 
Ивица Ристовић, шеф катедре за рудар-
ство на Рударско-геолошком факултету 
у Београду. 

Наш саговорник сматра да је запо-
шљавање младих стручњака у „Електро-
привреди Србије“ светао пример учешћа 
рударских и других компанија у мисији 
смањења одлива кадрова рударске и гео-
лошке струке.

��Рударско-геолошки факултет 
деценијама уназад образује кадрове 
који раде у српској електронергетици. 
Какво је сада стање у образовању тог 
профила и колико уписаних бруцоша 
заврши факултет?

Интересовање за студирање на Ру-
дарско-геолошком факултету у Београ-
ду је константно у порасту. Број уписа-
них се од 2008. до 2012. године повећао са 
221 на 300 уписаних студената, а слично 
расте и број студената који дипломира-
ју. Тако је 2008. године дипломирало 14, а 
2012. године 208 студената. Наш факул-
тет већ годинама уназад расписује кон-
курс за упис у прву годину основних сту-
дија за 245 студента који се финансирају 
из буџета и 50 самофинансирајућих сту-
дената и то на Рударском одсеку 125 бу-
џетских студената и 25 самофинансира-
јућих студената, а на Геолошком одсеку 
120 који се школују о трошку државе и 25 
самофинансирајућих студената. У школ-
ској 2011/12. години уписан је и 71 сту-
дент на мастер и 30 на докторске студије.

��Одлив кадрова који заврше факултете 
техничке струке је велики. Како то 
спречити и на који начин у тој мисији 
могу да учествују компаније попут 
ЕПС-а?

Прецизне податке о одливу кадрова 
са нашег факултета немамо, али наши 
стручњаци су веома цењени и радо виђе-
ни на многим европским и светским уни-
верзитетима и у великим рударским и 
нафтним компанијама. То посебно указу-
је на квалитет образовања које наши сту-
денти добијају на Рударско-геолошком 
факултету. Иако је у Србији око 300 пре-
дузећа регистровано за рад у области ру-
дарства, само 20 одсто су велика предузе-

ћа са већим бројем запослених, док оста-
ли део чине правна лица са једним или 
неколико радника. Велики број предузе-
ћа која се баве истраживањем, експлоата-
цијом и прерадом минералних сировина 
у свом саставу немају запослену адекват-
ну образовну структуру, која се образује и 
профилише на нашем факултету, посеб-
но у сектору експлоатације металичних 
и неметаличних минералних сировина. 
Велика рударска предузећа као што су 
„Колубара“, „Костолац“, ЈП ПЕУ, Нафтна 
индустрија Србије, Рударски Басен Бор, 
па и делови цементне индустрије углав-

ном су основна база за запошљавање ка-
дрова са нашег факултета.

��Каква је сарадња са ЕПС-ом и на који 
начин би могла да се побољша? 

Сарадња Рударско-геолошког факул-
тета и ЕПС-а је на завидном нивоу. Ско-
ро све пројекте истраживања минерал-
них сировина, као и студије изводљиво-
сти,  процене утицаја на животну среди-
ну, главне рударске  и техничке пројекте 
и елаборате за ЕПС израђују стручњаци 
са нашег факултета, било да је факултет 
извођач или подизвођач тих радова. Са-
радња се огледа и у учешћу наших струч-

акТуЕлно проф. др ивица ристовић,  
шеф катедре за рударство на 
Рударско-геолошком факултету 

У даљем развоју 
ЕПС-а, као и укупног 
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резерве енергетских 

минералних сировина, 
Србији не прети 

енергетска зависност 
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њака у многим стручним расправама и 
стручним и радним телима ЕПС-а, као 
и учешће стручњака ЕПС на дебатама, 
округлим столовима, конференцијама, 
конгресима, које организује Рударско-
геолошки факултет. Побољшање сарадње 
огледа се у обезбеђењу већег капацитета 
за обављање теренске наставе и струч-
не праксе студената у рударским објек-
тима ЕПС-а. Наиме, студенти као обаве-
зне предмете на трећој и четвртој годи-
ни имају теренску наставу и летњу прак-
су. Имајући у виду да су ови делови на-
ставе веома важни у практичном образо-
вању инжењера, прихватањем већег броја 
наших студената у капацитетима и објек-
тима ЕПС значано би побољшали како на-
ставни процес, тако и стручност и оспо-
собљеност дипломираних инжењера. И 
ЕПС би имао користи јер би добили ин-
жењере, који би поред теоретских знања 
стечених на нашем факултету имали и 
довољно стручног и практичног искуства.

��Отварање нових рудних поља један је 
од услова за градњу нових 
термоелектрана. На који начин 
стручњаци са факултета могу да 
учествују у томе?

Очекујем да и у даљем развоју ЕПС-а, 
као и укупног енергетског сектора Срби-
је, стручњаци са Рударско-геолошког фа-
култета имају примарну улогу. Нова за-
конска решења за очување животне сре-
дине и повећање безбедности и здравља 
на раду, која су усаглашења са законском 
регулативом Европске уније, намећу по-
требу за ангажовањем наших стручњака. 
Примена нових технологија у истражи-
вању минералних сировина, савремено 
пројектовање експлоатације, транспорта, 
припреме и прераде минералних сирови-
на, управљање индустријским отпадом, 
одлагање и рециклажа индустријског от-
пада су фундаменталне области којима се 
баве наши стручњаци. Имајући у виду до-
садашње ангажовање и листу референци 
наших стручњака у ЕПС-у, они су најпо-
званији и најодговорнији за развој рудар-
ства и геологије Србије, самим тим и у ЕПС-
-у. Наставком и проширењем сарадње са 
нашим стручњацима, применом њиховог 
знања, искуства и стручности на решава-
њу кључних проблема обезбеђује се одр-
живи развој енергетског сектора Србије, а 
самим тим и одрживи развој друштва.

��С обзиром на то да две деценије није 
улагано у енергетику, прети ли Србији 
енергетска зависност?

Имајући у виду да се у Србији око 70 

одсто електричне енергије добија из тер-
моелектрана, из стратешких докумена-
та који су у Србији донети или су у фази 
нацрта са перспективом скорог усваја-
ња, као што је Стратегија управљања ми-
нералним ресурсима до 2030. године, ја-
сно се види да ће потребе за угљем са сада-
шњих 38 милиона тона порасти на око 50 
милиона тона угља годишње. Као и у це-
лом свету, угаљ ће бити основни енергент 
за производњу електричне енергије за пе-
риод од најмање 30 година. Сагледавајући 
постојеће ресурсе и резерве енергетских 
минералних сировина, сасвим је јасно 
да Србији не прети енергетска зависност. 
Стратешким планирањем и управљањем 
ресурсима, енергетски ефикасном прои-
зводњом и потрошњом електричне енер-
гије, инвестицијама, супституцијом уво-
за нафте повећањем производње течних 
и гасовитих минералних сировина, почет-
ком истраживања и експлоатације уљних 
шкриљаца могуће је бити потпуно енер-
гетски независан у декадама које долазе.

��Најављују се нове инвестиције у 
енергетици. Има ли Србија довољно 
кадрова и знања да се то и спроведе? 

Све будуће инвестиције у енергети-
ци, нова геолошка истраживања, отвара-
ње нових рудника и изградња нових бло-
кова ТЕ захтевају и отварање нових рад-
них места и ангажовање великог броја 
стручњака из области рударства и гео-
логије. Рударско-геолошки факултет је 
стручна, ефикасна и поуздана институ-
ција спремна да одговори на све захтеве, 
па тако и на захтеве и потребе да школу-
је и већи број кадрова него сада. Да би се 
повећао број студената основних, мастер 
и докторских студија на нашем факулте-
ту потребно је да се у пракси укаже потре-
ба за кадровима. Спремни смо да брзо и 
ефикасно реагујемо и повећамо своје ка-
пацитете у складу са потребама привре-
де. Садашњи број студената нашег факул-
тета, као и број дипломираних инжењера, 
у потпуности задовољавају сектор рудар-
ства и геологије. А. МуСлибеговић

Нове инвестиције сигурна стратегија 

Угаљ неће нестати
��После хаварије у Фукушими свет се 
са нуклеарне енергије делом опет 
окренуо ка угљу. Да ли је на помолу 
ренесанса угља или је то само 
привид?

Угаљ као стратешка енергетска минерална 
сировина никада није нестао са енергетске 
сцене. Зато се генерално и не може говорити 
о његовој ренесанси, већ о наставку 
планирања производње електричне енергије 
из угља. Наиме, у многим предвиђањима 
европских, па и светских компанија које се 
баве стратегијом планирања и управљања 
енергетиком и енергетским ресурсима, угаљ 
се и даље сматра стратешком и основном 
сировином за производњу електричне 
енергије у следећих 30 и више година.

„Зелена“ енергија 
битан фактор 

��Често се помиње да нема довољно 
резерви угља у Србији и да је време 
да се окренемо ка обновљивим 
изворима. Да ли је то исправна 
теза?

Србији је потребно улагање и у сектор 
обновљивих извора енергије. И то не да би се 
престало са производњом електричне 
енергије из угља, јер је то немогуће, већ због 
развоја рударства и енергетике уопште. Угаљ 
је необновљив ресурс, захтеви за заштитом 
животне средине су све строжи, услови за 
придруживање ЕУ су такви да ће се од нас 
захтевати да се одређени проценат 
производње електричне енергије добија из 
обновљивих извора. Зато су инвестиције у 
„зелену“ енергију веома битан фактор како 
код стратешког планирања енергетске 
политике, тако и код планирања будућег 
развоја Србије.
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 ❚ Бан Јовановић 
Рођен је 1925. године у Београду. По 

завршетку Електротехничког факултета, 
одсека електричне снаге, 1951. године по-
чео је да ради у пројектном бироу „Елек-
тросрбије“, у одељењу далековода. Мар-
та 1955. године постављен је на место во-
дећег пројектанта – касније руководио-
ца одељења за групу далековода. На том 
месту остаје до марта 1981. године, када је, 
на свој изричит захтев, разрешен те дуж-
ности. У пензију је отишао 1985. године. 

Као одговорни и главни пројектант, 
радио је на пројектовању 110 kV, 220 kV и 
400 kV мрежа. 

Од 1964. године пратио је рад JUKO 
CIGRe-а. Године 1070. изабран је у Сту-
дијски комитет за надземне водове. За 
председника Комитета изабран је 1972. 
године. Објавио је низ стручних чланака 
у часописима „Електропривреда“, „Елек-
тросрбија“, „Минел“, итд.

Инжењер Јовановић пратио је посеб-
но проблеме хаварије на далеководи-
ма узроковане метеоролошким појава-
ма, вршећи увид на терену. Пратио је и 
проблематику појаве механичких осци-
лација и њихов утицај на рад и стабил-

ност далековода. Доста времена посве-
тио је пертурбацијама о утицају дале-
ковода на телекомуникационе водове и 
уређаје. Био је члан Студијског комите-
та који се бави проблематиком пертур-
бација. За дугогодишњи рад Јовановић је 
добио низ признања од Електропривреде 
и Студијског комитета CIGRe. 

 ❚ Милан Милетић 
Као угледни српски и југословенски 

привредник, Милан Милетић био је на 
челу више предузећа из области маши-
ноградње. Добар део радног века провео 
је као руководилац у Електропривреди. 

Педесетих година био је директор ТЕ 
„Колубара“ у изградњи, која је у то вре-
ме представљала највеће градилиште 
у eлектропривреди Србије и у којој су 
урађени агрегати снаге тада највеће у 
Србији. Изградња је успешно заврше-
на, па је ова електрана дуго била један 
од стубова електроенергетског система. 

Као генерални директор Колубарс-
ког басена, залагао се и борио да угаљ, 
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Да би систем 
„Електропривреде 

Србије“ данас био то 
што јесте, многи 

људи, инжењерски 
умови, стручњаци из 

свих области, али и 
обични рудари и 

монтери деценијама 
уназад нису штедели 

своје знање и време.

 Такве људе систем као 
што је ЕПС не сме 

заборавити. 

Многи од њих данас не 
могу да виде у какву 

компанију ЕПС расте и 
баш због тога треба 

подсетити на времена 
када су стварали и 

радили велики људи 
електропривреде 

Србије.
 

Лист „kWh“ и у овом 
броју наставља 

серијал „Велики људи 
електропривреде 

Србије“, посвећен свим 
досадашњим 

добитицима награде 
„Ђорђе Станојевић“, 

која се од 1995. године 
додељује 6. октобра на 

Дан ЕПС-а. 

Ова награда један је од 
начина одавања 

признања великим 
инжењерским умовима 

и градитељима. 

Резултати  
који и даље  
трају
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који тада није био „миљеник“ планера, 
добије место у енергетском систему које 
му припада. Био је иницијатор израде од-
говарајућих студија и истраживања која 
су омогућила да „Колубара“ спремно до-
чека период коњунктуре угља (после тзв. 
енергетске кризе). Залагао се и успео да 
Колубарски басен добије приоритет у 
плановима развоја електропривреде. 

Инвестициону изградњу је тако орга-
низовао да су сви објекти изграђени на 
време и да је производња угља вишестру-
ко повећана. Добрим делом захваљујући 
њему, данас колубарски угаљ предста-
вља окосницу електроенергетског сис-
тема у Србији.

 ❚ Милорад Пајовић 
Милорад Пајовић, дипломирани елек-

троинжењер, има изузетне заслуге на 
увођењу 20 kV напона у електроенергет-
ском систему „Електровојводине“. Извр-
шио је комплетну техноекономску мето-
дологију преласка са 10 kV на 20 kV ниво 
трансформације, извршио прорачуне ути-
цаја нове 20 kV трансформације на 10 kV 
опрему, која се може привремено користи-
ти под напоном 10 kV. Устројио је смернице 
за одабир 20 kV опреме. 

Милорад Пајовић је у знатној мери 

утицао на задавање енергетских пара-
метара за одабир пратеће примарне и се-
кундарне опреме везане за овај напонски 
ниво. Имао је значајног удела при уте-
мељењу типске 110/20 kV трафостанице, 
као и зачетке управљања у електроенер-
гетском систему у „Електровојводини“, 
односно на целој територији Војводине.

Његов допринос овој институцији је 
много већи, од онога што је наведено, али 

то су подручја на којима је, захваљујући 
искључиво његовом раду, постигнут ви-
сок техничко-технолошки резултат.  

 ❚ Милутин Вучић 
Милутин С. Вучић рођен је 1927. го-

дине у Селишту (Крушевац). Дипломи-
рао је на Рударском факултету у Београ-
ду 1953, а након дипломирања запослио 
се у „Рембасу“. Био је главни инжењер за 
производњу, технички директор, а потом 
постао генерални директор Басена 1962. 
године. Завршио је започете инвестиције 
за производњу угља на основу инвести-
ционих програма када је достигнута и 

највиша производња угља у „Рембасу“ 
већа од 700.000 тона комерцијалног ви-
сококвалитетног мрког угља. 

Као успешан привредник, 1962. го-
дине изабран је за посланика у Скупш-
тини Србије. За време његовог мандата у 
Скупштини Србије донета је Одлука о из-
градњи ТЕ „Морава“ – Свилајнац, која је 
решила питање пласмана ситног угља из 
подземне експлоатације у Србији. 

Године 1976. прелази у Привредну 
комору Србије за секретара за енергети-
ку, металургију и неметале. 

За секретара СИЗ-а Електропривре-
де Србије изабран је 1981. године, где је 
радио до 1986. године. У овом периоду 
извршена је електрификација свих на-
сеља, а посебно на југу Србије, урађен је 
и низ трафостаница од 35 и 110 kV, као 
и велики број далековода. Завршена је и 
изградња хидроелектране „Пирот“, као и 
бране код Ариља. 

По извршеној реорганизацији Елек-
тропривреде 1991, када у састав улазе сви 
рудници и све електродистрибуције, по-

стављен је за директора Дирекције за про-
изводњу угља за подземну експлоатацију, 
одакле 1992. године одлази у пензију. 

 ❚ Богољуб Тина Стојановић
Као директор Дирекције за угаљ, од 

1949. до 1951. године, био је иницијатор 
истраживања и израде концепције угље-
них басена Колубара, Костолац и Косо-
во. За његово име везана је набавка првог 
багера за први дневни коп угља у Србији, 
у Рудовцима“ код Лазаревца. На дуж-
ности секретара Секретаријата за при-
вреду иницирао је 1953. године израду 
елабората о могућностима изградње Хи-
дроенергетског и пловидбеног система 
„Ђердап“, који је послужио као основа за 
разговоре са румунском страном о зајед-
ничкој изградњи овог система на Дунаву.

Од почетка 1960. године, као шеф ју-
гословенске делегације, а касније као 
председник Мешовите југословенско-
румунске комисије за Ђердап, водио је 
преговоре са румунском страном, који 
су успешно окончани новембра 1963. 
године, потписивањем Споразума о из-

градњи и експлоатацији Хидроенергет-
ског и пловидбеног система „Ђердап“.

Дао је велики допринос дефинисању 
места и улоге електропривреде. Поче-
тком осамдесетих година прошлог ве-
ка био је иницијатор доношења, а затим 
и члан Комисије и један од рецензената 
Стратегије дугорочног развоја енергети-
ке Србије (1984. године).

Без знања, ауторитета и упорности 
Тине Стојановића, тврде у ХЕПС „Ђер-
дап“, наша највећа хидроелектрана не 
би била оно што је данас.

Велики људи електропривреде Србије



Кад трубе утихну
Причао ономад инжењер Драган Јан-

ковић, директор техничког си сте-
ма Огранка ЕД Чачак, ПД „Елек-

тросрбија“, да је пре пет-шест година, 
услед неке озбиљније хаварије, цео запад 
Србије остао без напајања електричном 
енергијом. Догађало се и пре - виша сила, 
или нешто изнад! А беше то иза Велике Го-
спојине, управо у време одржавања Драга-
чевског сабора у Гучи. Тако је, изнебуха, 
стотинак хиљада душа на стадиону крај 
Бјелице остало без тона, а барем двадесе-
так пута више њих у том делу Србије и без 
слике.

Онда је неко из првог реда устао, 
скрајнуо се на страну да не смета оста-
лим важним званицама и позвао мо-
билним телефоном диспечерски центар 
у Београду! Представио се, мада и није 
морао.

„Али, господине, читава западна Ср-
бија је без напајања, далековод тај и тај…”, 
реферисао је неко отуда.

“Не занима ме то, већ Гуча”, поручио 
му је господин из првог реда и прекинуо 
везу.

Само Бог зна како се дозива чудо, али 
диспечери му, изгледа, седе уз десно ко-
лено! Јер није прошло ни пет минута… 

– Овде сам тек три-четири године па 
не знам за тај случај, али не сумњам да се 
тако и догодило – рече уз смех инжењер 
Радојко Видојевић, директор Погона ЕД 
Гуча, Огранак ЕД Чачак. – За сваки сабор 
смо сви напети као струна и тих дана па-
дамо с ногу од посла. Засад, Богу хвала, 
нисмо имали ништа озбиљније.

Био би у заблуди онај ко би помислио 
да 52 запослених у овдашњем погону 
сваке године ужива у Драгачевском са-
бору. Ваљда већина њих воли и пошту-
је трубу и ту врсту музике, али у прили-
ци су да је слушају тек када се ова мани-
фестација заврши, када се прелепа пито-
ма варошица, украс Јелице, врати својој 
спокојној свакодневици, ако га репризи-
рају на телевизији.

 ❚ Живот под узбуном
– Кажем, за све ове године, никада 

хаварија – наставља Радојко. – А могло 
је! Јер трафостаницу Гуча 110/35 kV, с ко-
је се напаја читав овај конзум, а реч је о 
целом Драгачеву, дакле 530 квадратних 
километара, “покрива” трафо снаге  20 
mVa; „Савијано”, Италија, 1958. годиште, 
постављен 1982. као резерва, а пуштен у 

рад тек недавно…  Уредили смо још и два 
далеководна поља од 110 и једно трафо-
поље, “тридесет петицу”, па смо сада си-
гурнији, али… Да нам се у време сабора 
деси неки џумбус – пиши кући за одело.

Имају укупно четири трафостанице 
35/10 kV и 223 оних од 10/04 kV, 27 ки-
лометара далековода од 35 kV, 260 кило-
метара од 10 kV, а на то још 1.050 кило-
метара нисконапонске мреже. И све то 
за око 11.500 купаца, од чега 10.476 при-
пада категорији „домаћинстава“, махом 
у планини Јелици, која само туристима 
делује питомо. 

– Потрошња, истовремено, стално 
расте. У Лучанима је наменска фабрика 
„Милан Благојевић”, овде Индустријски 
комбинат “Гуча”, па још сијасет хладња-
ча, нарочито у селу Котража које је, по 
броју становника, можда и веће од Гу-
че. Има их око 3.000, јер ово је воћарски 
крај. Осим општине Лучани ова дистри-
буција покрива још и делове општина 
Ариље, Пожега, Ивањица и Чачак.

– А само нас је 52, с тим што петоро 
ради у Лучанима: једна колегиница на 
наплати и уз њу четири монтера. Укуп-
но имамо 19 монтера који стриктно раде 
на одржавању, наплати и контроли купа-
ца, а међу њима је и пет радника на одре-
ђено време – напомиње Видојевић. - То 
су изванредни људи, изузетни  радници 
с великим знањем и високим учинком. 
Сви су млади, породични људи, било би 
грехота оставити их на цедилу, на ули-
ци. Они су права вредност ове Електро-
дистрибуције, њена будућност, ако ћемо 

акТуЕлно НА ЛИцУ МЕСТА:  
Лице и наличје рада 
Погона ЕД Гуча

Да је Јелица идилична 
планина верују само 
туристи. Ако би се 

скокнуло до Глога 
или Горњег Дубца, 35 
километара од Гуче, 
затекао би се – крај 

света. Тамо стижу ваљда 
само радници овдашње 
електродистрибуције. 

Нема ко други

 ❚ Драгачевски сабор трубача – посебан тест спремности дистрибуције за ванредне ситуације 
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поштено. Било би трагично ако би због 
неког административног радника они 
остали без посла.

Шапатом ми још каже да је старосна 
структура запослених, без тих пет ради-
ка, 46,2 године!

Али да не испадне да брине само о 
овима што раде на одређено време, на-
хвалио је и остале, нарочито због преда-
ности послу и виспрености, што припи-
сује менталитету људи овог краја.

– И сви знају све! Око аутомобила, 
око механизације, ма у све се разумеју. 
Овде не бива да се поквари на терену, а да 
га неко остави тек тако. Поврх тога, сви 
су добри домаћини: имамо међу њима 
пчелара, воћара, ратара, ловаца, подру-
мара…  С таквим људима је лако радити.

Хвали их, па у тој хвали спомиње да 
је наплата у овој години до сада 95,3 од-
сто од платног задатка, што ми личи на 
подвиг.

– Наплата је добра због “вирманаца”, 
због великих потрошача, као што су ИКГ 
и “Милан Благојевић”, а и иначе немамо 
баш много дужника, а ако их и има, то су 
мале своте.

 ❚ Од Јелице се не може утећи
Разговарали смо у његовој канцела-

рији на првом спрату здања електроди-
стрибуције, на улазу у Гучу. С нама су 
биле и његове колеге Раде Пауновић, 
Владе Радојевић и Братислав Аврамо-
вић, сва тројица инжењери. А онда до-
знајем нешто чудно – од њих четворице, 
једино је Владе “домородац”, житељ Гу-
че! Радојко и Братислав сваког дана прте 
пут од Чачка и натраг, а Раде долази из – 
Нове Вароши! Као да су, боже ми опро-
сти, некакви одрасли ђаци пешаци. Сме-
ју се на ову упадицу.

– Ништа овде није тешко – растума-

чио је Раде. – Јер Драгачево и није гео-
графски појам, већ стање духа!

Али тврдња да “ништа није тешко” 
пада у воду пред проблемима с којима се 
суочавају у свакодневном раду - од оних 
неминовних, као што су сметови снега у 
беспућу зими или растиње које “напада” 
мрежу лети, до изненадних, неочекива-
их хаварија, које гледају да смање на нај-
мању могућу меру.

– Имамо врло “секционисану” мре-
жу с навећим бројем растављача, па ла-
ко можемо да лоцирамо квар. Али дале-
ководи су рађени пре више од три деце-
није, а време и атмосферске неприлике 
учинили су своје. Ето зашто је тешко на-
ћи квар кад пробије на изолаторима. А 
то, за идилу на Јелици, препоручио бих 
свакоме да скокне до Глога и Горњег Дуб-
ца, 35 километара од питоме Гуче. То је 
– крај света. Можда само у Горњој Варо-
ши и Ивањици још има таквих врлетних 
терена. 

Инжењер Раде Пауновић, који је за-

дужен за технички део, вели да им ни-
сконапонска мрежа причињава највише 
проблема.

– Значајни део мреже, око 45 одсто, 
још је на дрвеним стубовима, а лоша пут-
на мрежа и конфигурација терена ника-
ко нам нису од помоћи у њиховој замени. 
У последње три године доста смо, ипак, 
урадили: 2010. године 60 километара 
мреже пребацили на бетонске стубове, 
прошле године 70, а ове, до сада, око 40 
километара! А на осамдесетак одсто те-
рена може да се ради механизацијом - 
остало ручно и на “о-рук”.

Смета му и што се све више обавеза 
поверава њима: и губици, и бројила, и на-
плата…

– Од 22 радна дана месечно, седам до 
девет се изгуби на очитавању. Шта прео-
стане кориси се за редован посао и одр-
жавање. А где да се удену ванредни по-
слови?

Је ли Сабор ванредан посао? Није. 
Усталио се.

– Али некада је трајао три дана, а са-
да се одужи и на свих десет – каже Вла-
де Радојевић. – Дневно у Гучи бива и по 
100.000 људи. Приправност и тензија по-
чињу петнаестак дана раније, кад све 
проверимо, Јер нама је у интересу да та-
да не буде проблема. И ми имамо госте. 
Срећна околност је то што велики потро-
шачи, ИКГ и “Милан Благојевић”, тада не 
раде, јер због Сабора својим радницима 
дају слободне дане… Тада највише пову-
ку домаћинства, па има проблема на ка-
бловима. Опет, с изградњом трафоа од 
1.000 kVa, само за потребе Сабора, све је 
лакше. Ако се нешто и догоди, нема по-
требе да се зовемо телефоном. Јер на по-
слу смо сви ми професиоални, а иначе 
смо – пријатељи. МилоШ лАзић

Фото: М. ДРчА

Кад трубе утихну

НА ЛИцУ МЕСТА:  
Лице и наличје рада 
Погона ЕД Гуча

 ❚  Са ТС Гуча 110/35 kV знатно побољшане енергетске прилике

 ❚ Радојко Видојевић
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Максимално се користи 
боља хидрологија
Средином новембра у ПД „ХЕ Ђер-

дап” повећана је производња, пре 
свега на дунавским ХЕ, а успешно 

је завршен и обимни програм планско-
превентивног одржавања опреме. На ХЕ 
„Ђердап 1”, окосници привредног дру-
штва, 19. новембра, недељу дана пре пла-
нираног рока, успешно је завршен ком-
плетан ремонт агрегата број 2. Тако је 
окончан овогодишњи програм планско-
превентивног одржавања опреме. Скра-
ћење рока ремонта А2, без утицаја на ква-
литет, резултат је појачаног ангажовања 
и залагања радника, како би се што ра-
ционалније искористио повећани доток 
Дунава. 

О току овогодишњег планско-пре-
вентивног одржавања опреме Љубиша 
Јокић, директор „ХЕ Ђердап 1” каже да 
су обављени краћи ремонт бродске пре-
воднице и ревизија ревитализованог А6, 
после 7.000 сати рада, према уговору са 
испоручиоцем опреме и носиоцем про-
јекта „Силовије машини” из Русије. 

- Поред два комплетна ремонта и јед-
не неге агрегата, обављени су још и ре-

монти блок-трафоа 1 и 2, док је стари 
блок-трафо број 3 замењен новим и ја-
чим за десет одсто – каже Јокић. - Са-
ма замена овог виталног дела електроо-
преме, који је произведен у реномираној 
фирми „Сименс-Кончар“, потрајала је 35 
дана, што на најбољи начин описује сло-
женост захвата.

До краја месеца обавиће се преглед и 
ревизија дела опреме на преливној  бра-
ни и бродској преводници, чије функци-
онисање обезбеђује несметану експлоа-
тацију електране у условима појаве ве-
ћих колична леда и екстремно ниских 
температура. Већ су, истиче Љубиша Јо-
кић, преузете благовремене мере за ре-
ализацију Плана одбране од леда, чија се 
верификација очекује ускоро, на заседа-
њу „Мешовите српско-румунске комиси-
је за Ђердап”. Овим планом предвиђа се 
обострано ангажовање две стране у од-
брани заједничког хидроенергетског и 
пловидбеног система и приобаља од мо-
гућих ледених стихија, уз ангажовање 
ледоломаца. Наша страна је већ преду-
зела мере за ангажовање и припрему ле-

приврЕдна друШТва

Обимне ремонтне радове, 
уз више реконструкционих 

захвата и модернизацију 
опреме, успешно завршили 

ХЕ „Ђердап 1”, „Власинске 
ХЕ” и ХЕ „Пирот”.

На ХЕ „Ђердап 2”, 
која бележи изузетне 

производне резултате, 
ремонти ће, према плану, 

бити завршени 
14. децембра
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доломаца „Бор“ и „Гребен“, а очекује се 
да ће се и партнер из Румуније адекват-
но укључити у реализацију заједнич-
ког плана. Једном речју, ХЕ „Ђердап 1” 
спремно дочекује последњи месец ове 
године, уз максимално искоришћење 
побољшаних хидролошких услова, одно-
сно знатно већу производњу електричне 
енергије у односу на претходне месеце.

Већу дневну призводњу, око пет ми-
лиона киловат-часова, бележи и ХЕ 
„Ђердап 2”, једина проточна хидроелек-
трана у Србији која је ове године оства-
рила  производњу већу од планиране. 

- Очекује се испуњење годишњег пла-
на производње  40 дана пре рока - истиче 
Зоран Кршенковић, директор „Ђердапа 
2”. - Успешно се приводи крају програм 
планско-превентивног одржавања опре-
ме, којим су обухваћени реконструкција 

централне команде, са уградњом најса-
временије опреме и замена система по-
буда на четири агрегата.

Шта је све урађено и шта још пред-
стоји да се уради до 14. децембра, када 
ће према плану ремонти да буду окон-
чани, детаљно нобјашњава Зоран Стано-
јевић, шеф техничке припреме, истичу-
ћи изузетно велики обим послова оба-
вљених током шестомесечног капитал-
ног ремонта бродске преводнице. Овде 

је, како наглашава Станојевић, обављен 
ремонт тзв. равних улазних врата и ре-
конструкција двокрилних доњих врата, 
уз преглед лежајева и замену заптивних 
гума, затим низ захвата током ремонта 
хидромеханичке, хидрауличке и ком-
плетне пратеће опреме, чиме је обезбе-
ђено несметано и поуздано функциони-
сање  преводнице у наредним месецима, 
које ће карактерисати отежани зимски 
услови, лед и ниске температуре.

 - На самој електрани обављена су два 
комплетна ремонта А3 и А4 – каже Ста-
нојевић. -  На оба агрегата стари системи 
побуде замењени су новим, савременим 
и поузданим, које су произвели стручња-
ци Института „Никола Тесла” из Београ-
да. Обављена је и реконструкција цен-
тралне команде и развода 6,3 KV елек-
тране везаног за интегрисање опреме 

са новим системом управљања и надзо-
ра, затим реконструкција развода 0,4 KV 
блока бр. 1 и блока број 3, реконструк-
ција компресора високог и ниског при-
тиска, електричних инсталација црпне 
станице додатне електране... 

Тренутно се одвијају радови на ре-
монту А5 и А6. И на њима ће бити оба-
вљена замена старих система побуде, а 
уз то на А5 завршава се санација напр-
слине на прелазном радијусу турбин-

ског вратила, уз његово ојачање, коју 
успешно реализује „Институт за испити-
вање материјала” из Београда. По плану, 
а рок ће бити испоштован, истичу руко-
водиоци „Ђердапа 2”, А5 и А6 биће син-
хронизовани на мрежу електроенергет-
ског система Србије 14. децембра. Тако 
ће нову, 2013. годину ова електрана доче-
кати погонски потпуно спремна са свих 
10 агрегата, номиналне снаге 270 mw.

Обиман план одржавања, уз низ ре-
кострукционих захвата и значајну мо-
дернизацију опреме, током летњих и је-
сењих месеци реализовали су и радници 
„Власинских ХЕ”. И тачно по плану, 14. 
новембра сва четири производна погона 
- Врла 1, Врла 2, Врла 3, Врла 4 - и ПАП 
„Лисина”, стављени су на располагање 
диспечерима ЕПС-а, спремни за поу-
здан и сигуран рад у наредном периоду. 

Извесно је да ће „Власинске ХЕ”, у до-
гледно време, пре истека године, испу-
нити и  вероватно надмашити годишњи 
план производње у износу од 289 мили-
она киловат-часова електричне енерги-
је. Јер наставак рада, после двомесеч-
ног ремонта, дочекале су са произведе-
них 272 милиона киловат-часова, што је 
у односу на тзв. динамички план више 
за 16 одсто.

 ч. ДРАгиШић

У ПД „ХЕ Ђердап” ремонти при крају

Спремна и ХЕ „Пирот“
ХЕ „Пирот”, произвођач вршне енергије 
средином новембра бележи реализацију 
годишњег плана у износу од 90 одсто и 
залихама воде у језеру довољним за 
производњу више од 50 милиона киловат-
часова електричне енергије. Ремонт оба 
агрегата, снаге 80 MW, овде је обављен током 
летњих месеци, тако да и ХЕ „Пирот” погонски 
потпуно спремна дочекује зимски период рада 
и очекивано повећано ангажовање.
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„Бисер“ стабилизује 
систем

У претходне три деценије рада, Ре-
верзибилна хидроелектрана „Ба-
јина Башта“ вишеструко је потвр-

дила оправданост изградње. То се наро-
чито показало за време несташица елек-
тричне енергије, када је ова електрана, 
са резервом струје депонованом у аку-
мулацији на Тари, „ускакала“ у систем и 
тиме доприносила отклањању тешкоћа 
у снабдевању потрошача. Ова РХЕ је по 
много чему јединствена у свету. Има јед-
ну од највећих акумулација, капацитета 
око 150 милиона кубних метара воде на 
Тари, као и један од највећих нето падова 
воде у свету, од 610 метара.

Реализација обимног и смелог по-
духвата да се вишак воде из реке Дри-
не, доводно-одводним цевоводима поп-
не уз планину и ускладишти у нову аку-
мулацију на Тари, на подручју Заови-
на, почела је 1976. године. Акумулација 

РХЕ “Бајина Башта” формирана је у ко-
риту реке Бели Рзав, изградњом две на-
суте бране у кањону реке и на превоју 
са леве стране реке. Веза између горње 
и доње акумулације остварена је довод-
но-одводним системом у чијем склопу 
је машинска зграда са две једностепене 
пумпе турбине, које могу да раде и као 
пумпе и као турбине. Максимална сна-
га електране у генераторском режиму је 
614 мегавата, са просечном годишњом 
производњом од око 630 милиона кило-
ват-часова електричне енергије. Макси-
мална улазна снага у пумпном режиму 
је 615 мегавата.

Брига о одржавању и ремонтима у 
РХЕ „Бајина Башта“ била је увек прио-
ритетна  за раднике овог објекта, што 
се огледало у максималној погонској 
спремности производних агрегата то-
ком свих протеклих година рада. На-

приврЕдна друШТва

Максимална погонска 
спремност у свим 

протеклим годинама рада.

Дошло је време да се 
поново обави ремонт 

сличног обима као 
претходни, 

2003. и 2004. године

 ❚ РХЕ „Бајина Башта“ поуздан ослонац ЕЕС
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кон 21 године непрекидног рада, током 
2003. и 2004. године, урађен је генерални 
ремонт оба агрегата. Битно је и то да се 
овај тип ремонта у Јапану, али и у европ-
ским земљама, ради већ после осам до 
десет година рада електране. Вредност 
ремонтних радова била је око 15 мили-
она евра, а јапанска донација била је 11 
милиона долара.

- Захваљујући том капиталном ре-
монту, агрегати РХЕ „Бајина Башта“ од 
2004. године радили су веома поуздано и 
без већих проблема. У последњој години 
рада, међутим, наступили су озбиљнији 
проблеми на неким деловима турбинске 
опреме. То је знак да је дошло време да 
се поново обави ремонт сличног обима 
као претходни. Важно је да се активно-
сти за овај захват предузму што пре и да 
се сва расположива кадровска енергија у 
ХЕ „Бајина Башта“ усмери на реализаци-
ју овог пројекта, одмах након завршетка 
ревитализације ХЕ „Бајина Башта“ - на-
глашава Мијодраг Читаковић, директор 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. 

Да би се обавио ремонт, оваквог ти-
па, потребне су веома опсежне и детаљ-
не припреме које трају и две до три го-
дине. Само набавка неопходне опреме и 
делова од компаније „Тошиба,“ која је ис-

поручила опрему за РХЕ, спроводи се у 
периоду од једне до две године. Зато су у 
2012. години урађена одређена испити-
вања на опреми реверзибилних агрегата 
и успостављена је веза са испоручиоцем 
опреме. Стручњаци ХЕ „Бајина Башта“ 
договорили су, такође, са представници-
ма „Тошибе“ и прелиминаран обим неоп-
ходних радова и набавку опреме за пред-
стојећи ремонт. Наредних месеци овај 
прелиминарни предлог биће дефинисан 
до краја, чиме се отвара могућност да ХЕ 
„Бајина Башта“, заједно са ЈП ЕПС, мате-
ријализује овај веома важан пројекат. А 
заслуга за поуздан досадашњи рад РХЕ 
припада квалитетној градњи и материја-
лима, као и брижљивом одржавању и не-
говању овог „бисера“, за које су заслужни 
стручњаци ПД „Дринско-Лимске ХЕ“.

РХЕ „Бајина Башта“ има веома ва-
жну улогу у стабилности електроенер-
гетског система Србије, али и на ширем 
подручју у окружењу. У њеној акумула-
цији на Тари је, наиме, око 220 милио-
на киловат-часова драгоцене електрич-
не енергије која се, првенствено, кори-

сти за сезонско изравнавање у електрое-
нергетском систему. Значај реверзибил-
не ХЕ је у томе што она у датом тренутку 
може да надокнади недостатак енергије 
у електроенергетском систему, уколико 
испадне неки од великих термо-прои-
звођача, а исто тако може да узме вишак 
енергије из термо-сектора чији би агре-
гати, да нема РХЕ, морали да силазе на 
технички минимум или да се зауставља-
ју цели производни капацитет. Значај и 
улогу ове РХЕ потврђује њена радна ка-
рактеристика, односно могућност да од 
електроенергетског система повуче 600 
мегават-часова, када има вишка енерги-
је у систему, а да систему преда 600 ме-
гават-часова, када се за то укаже потре-
ба. Опсег регулације РХЕ у електроенер-
гетском систему Србије и шире у окру-
жењу износи, значи, 1.200 mwh. 

ј. ПетКовић

У протекле три деценије РХЕ „Бајина Башта“ вишеструко се потврдила

Остварен део „Креманског 
пророчанства“
Одлучујућу улогу у остваривању  дела 
„Креманског пророчанства“ – да ће Дрина потећи 
уз Тару - имао је Раденко Николић, тадашњи 
директор ХЕ „Бајина Башта“, а касније и 
генерални директор ЗЕП-а. То се заиста и 
догодило 27. новембра 1982. године. Две моћне 
„Тошибине“ пумпе од по 315 МW пумпале су воду 
из језера ХЕ „Бајина Башта“ кроз доводно-
одводни цевовод и тунел дужине осам 
километара, пречника 6,3 метра, у акумулацију 
лоцирану у Заовинама на Тари. Када се укаже 
потреба за електричном енергијом у 
електроенергетском систему, вода се кроз исте 
доводно-одводне органе враћа са Таре и на 
турбинама претвара у драгоцене киловат-часове. 
У изградњи овог објекта учествовало је, више од 
100 фирми, око 35 наших, али и из целог света од 
Европе, преко Америке и Русије до Јапана.

Градња „родила“ стручњаке
Градња РХЕ била је ковница кадрова, ту су 
стасали многи стручњаци и мајстори свог посла. 
Тадашњи директор, Раденко Николић, бацио је у 
„ватру“ младе инжењере - Раденка Петровића, 
Мијодрага Читаковића, Ивана Миловића, Тривуна 
Вучетића... То је итекако уродило плодом, јер они 
који су учествовали у изградњи,  били су носиоци 
одржавања  у току тридесетогодишњег рада 
реверзибилних агрегата. А, да је то тако – 
најбољи је доказ чињеница да је радила 
непрекидно са максималном погонском 
спремношћу 20 година, без генералног ремонта 
и још 10 година након генералног ремонта.

 ❚На месту РХЕ на почетку била само рупа  ❚ Пре девет година урађен ремонт 



Агрегати ХЕ „Зворник“ непрекид-
но раде већ скоро 57 година. На 
основу оцене стања опреме и обје-

ката ове хидроелектране, коју је још 1997. 
године урадила Стручна група ЕПС-а, 
Студије о могућности повећања снаге и 
производње „Енергопројект-Хидроинже-
њеринга“ из 2002, као и на основу Студије 
оправданости и Идејног пројекта, дока-
зано је да је потребно и економски испла-
тиво ревитализовати опрему да би била 
оспособљена за сигуран и поуздан рад у 
наредном експлоатационом периоду од 
40 година. 

- Циљ ревитализације је уградња 
опреме базиране на савременијим тех-
ничким решењима и са већим степеном 
корисности и поузданости у раду, што 
ће допринети већој производњи елек-
тричне енергије и мањим трошковима 
одржавања – рекао је за „kwh“ Милорад 
Драгић, директор Огранка ХЕ „Зворник“, 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. – Новим кон-
структивним решењима, такође, спреча-
ва се и загађење Дрине, које би се десило 
у случају цурења турбинског уља или ко-
ришћењем масти за подмазивање лежа-
јева. Коришћењем савременијег система 
управљања унапредиће се пословање и 
биће омогућен рад ХЕ „без посаде“. 

Како даље истиче Драгић, ревитали-
зацијом ХЕ „Зворник“ предвиђена је за-
мена турбина уз повећање пречника рад-
ног кола, са бољим степеном корисно-
сти и већим протоком. Биће, наиме, за-
мењена сва четири агрегата, блок транс-
форматори, опрема генераторског напо-
на, опрема 110 kV разводног постројења, 
а биће уграђен и савремени систем за 
управљање електраном. Процењује се да 
ће се, после ревитализације и модерни-
зације, снага агрегата повећати за 25 од-
сто, а годишња производња електричне 
енергије за 15 одсто. Имајући у виду сло-
жену тендерску и другу процедуру која 
утиче на избор извођача радова и на задо-
вољавање других неопходних услова, ра-
дови на демонтажи првог агрегата усле-
диће тек после испоруке и допреме нове 
опреме на градилиште (реално је да они 
почну у октобру 2014.). Радови на сваком 
од агрегата предвиђено је да трају по 12 
месеци, рачунајући демонтажу опреме, 
извођење грађевинских радова због ње-
ног  постављања, монтаже, испитивања 
и пуштања у рад, а затим и пробног рада 
и успешног преузимања агрегата и пра-
тећих система. Према таквој динамици, 
радови на ревитализацији ХЕ „Зворник“ 
биће завршени крајем 2018. године. 

- На основу преговора о финансијској 

сарадњи између влада Немачке и Срби-
је из 2009. године, између немачке Kfw 
банке и ЈП ЕПС склопљен је и у окто-
бру наредне године потписан споразум 
о зајму за финансирање ревитализаци-
је главне електромашинске опреме у ХЕ 
„Зворник“ у износу од 70 милона евра – 
напомиње Драгић. - За консултантске 
услуге на том пројекту изабрани су "lah-
meyer International GmbH" и "South east 
europe Consultants ltd". Тендерску доку-
ментацију за главну електромашинску 
опрему израдио је „Енергопројект-Хи-
дроинжењеринг“, за који је од Kfw бан-
ке добијена сагласност 5. јуна ове године. 
С тим у вези битно је и да је одлука о по-
кретању поступка набавке за избор уго-
варача за пројекат „Рехабилитација ХЕ 
Зворник“ донета 11. јуна, а јавни позив за 
прикупљање понуда објављен је већ 15. 
јуна. Набавка се спроводи по правилима 
Kfw банке.

 ❚ За припремне радове 11 месеци
Како каже директор ХЕ „Зворник“, 

код радова које ЕПС самостално фи-
нансира - прокопавање речног корита 
и уклањање остатка загата  низводно од 
бране - постигнуто је снижење доње коте 
воде за просечно 50 центиметара. На тај 
начин омогућено је повећање производ-
ње електричне енергије на годишњем 
нивоу од минимално десет милиона ки-
ловат-часова. Санирана је косина и из-
грађен потпорни зид са приступним пу-
тем до сифонске плоче на десној обали. 
У току је изградња објекта за смештај но-
ве команде, разводног постројења и блок 
трансформатора на десној и левој обали. 
У завршној фази је, такође, израда идеј-
них пројеката и тендерске документаци-
је за замену опреме система за дренажу 
и пражњење, ревитализацију хидроме-
ханичке опреме и комбинованих више-
наменских кранова-чистилица, рекон-
струкцију инсталација за климатизаци-
ју и реконструкцију система сопствене 
потрошње. 

- За јавно отварање тендера за из-
бор најповољнијег извођача радова и 
за стручну оцену понуда одговоран је 
Стручни тим за праћење и координацију 
активности у реализацији уговора за ре-
хабилитацију ХЕ „Зворник“ – објашњава 
Драгић. – Крајњи рок за достављање по-
нуда истекао је 9. октобра ове године, ка-
да су јавно отворене понуде (прва од две 
коверте). У току су активности Стручног 
тима у вези са прегледом квалификаци-
оне документације и израдом извештаја 
који ће бити достављен Kfw банци на са-
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Опрема за нови век
приврЕдна друШТва

Циљ ревитализације 
уградња савременије 

опреме која ће омогућити 
већу производњу, а мање 

трошкове одржавања.

Према садашњем стању 
извођач радова биће 

познат у фебруару, а сви 
послови биће завршени 

крајем 2018. године

Надокнађује се заостатак
Како каже Драгић, у односу на почетак 
године задовољни су досадашњом 
производњом. У јануару је, наиме, 
остварено само 52,23 одсто месечног 
плана, а у фебруару 85,20 одсто. 
Производња електричне енергије, 
међутим, у наредних пет месеци била је 
изнад месечних планова. То је и утицало да 
је у протеклих девет месеци остварена 
производња од 94,13 одсто у односу на 
план за тај период.

 ❚ Милорад Драгић



гласност. После тога уследиће отварање 
и друге коверте (финансијско-технички 
део понуде), а после њеног прегледа, из-
раде извештаја и сагласности ове немач-
ке банке следе преговори са најповољни-
јим понуђачем и када се они успешно за-
врше биће потписан уговор, са даном ка-
да ступа на снагу. С обзиром на то да је 
процедура по којој се спроводи тендер 
сложена, а и уз настојање да се она за-
врши што пре, реално је да ће се избор 
најповољнијег понуђача – компаније ко-
ја ће бити извођач радова - завршити у 
фебруару 2013. године. После потписи-
вања овог уговора уследиће припремни 
радови за чије извођење је предвиђен рок 
од 11 месеци, који обухватају прикупља-
ње података на градилишту, израду и ис-
питивање модела турбине и израду про-
јектне документације. После завршетка 
ове фазе следи производња и испорука 
нове опреме и пратећих система. Битно 
је, притом, да је тендером предвиђено да 
радови на демонтажи агрегата неће за-
почети све док се на градилиште не ис-
поручи нова опрема.

 ❚ Послови и за домаће фирме
Када је реч о урађеним или започе-

тим пројектима, студијама и плановима   
у сусрет овом обимном послу, Драгић ис-
тиче да је израда Пројекта грађевинских 
радова у простору радног кола турбине 
поверена „Енергопројект-Хидроинжење-
рингу“ и налази се на техничкој контро-
ли. Потписан је уговор са „Електроисток-
Инжењерингом“ о изради Пројекта про-
вере носивости постојећих првих ДВ сту-
бова 110 kV између нових блок трансфор-
матора и постојећег разводног построје-
ња 110 kV, као и Пројекат прикључних ве-
за новог разводног постројења на прве ДВ 
стубове 110 kV. У току је израда студије 

Института „Никола Тесла“ о могућно-
сти прикључења уземљења анекса десне 
обале и платоа леве обале на постојеће у 
електрани. Потписан је, такође, и уговор 
са „Елносом“ за израду Пројекта рекон-
струкције 35 kV разводног постројења. 

Изабран је и извођач радова за испо-
руку и уградњу двогредних мосних ди-
залица у машинским салама. Напра-
вљен је и план испитивања металне кон-
струкције и електромашинске опреме 
на порталном крану (2 пута 110 тона) и 
на мосној дизалици у монтажној сали 
на десној обали, који ће бити спроведен 
у току следеће године, а пре почетка ра-
дова на ревитализацији главне електро-
машинске опреме. Израђен је, исто та-
ко, и Идејни пројекат за ревитализаци-
ју кућног агрегата ХЕ „Зворник“. У то-
ку је његова израда и за ревитализацију 
МХЕ „Радаљска Бања“, која ће бити ура-
ђена у склопу ревитализације 15 посто-

јећих и изградње седам нових малих ХЕ 
у Србији. 

Према речима Драгића, заступље-
ност домаћих фирми у овом обимном 
захвату биће позната тек по отварању 
финансијско-техничког дела понуда и 
избора најповољнијег понуђача. Што се 
тиче главне електромашинске опреме, 
турбине се не производе у нашој земљи, 
као ни генератори снаге захтеване овим 
тендером. Сходно томе, учешће дома-
ћих фирми очекује се у делу демонта-
же опреме, извођењу грађевинских ра-
дова везаних за постављање нове опре-
ме, као и на њеној монтажи, а затим у ис-
поруци и уградњи система за управљање 
електраном, као и у другим системима 
(расхладне воде, компримованог вазду-
ха, побуде...). 
 МиоДРАг ФилиПовић
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Припреме за ревитализацију ХЕ „Зворник“ улазе у завршну фазу

Боље од просека 
Агрегати ХЕ „Зворник“ имају високо 
просечно часовно коришћење веће од 
6.000 сати годишње, без еквивалентног 
времена рада због стартовања, а којих је у 
години просечно око 150. На основу 
показатеља техничке ефикасности ХЕ 
ЕПС-а, као што су коефицијенти погонске 
спремности, поузданости и коришћења 
капацитета, ХЕ „Зворник“ ради боље од 
просека. Број „испада“ агрегата са мреже у 
периоду од 2000. до 2011. године сведен је 
на мање од пет по агрегату. 

 ❚ Агрегати на „поправном“ после 57 година рада 
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ТЕ „Костолац Б“: Завршен мини-ремонт на првом агрегату

Спремно у 
зимску сезону

Средином новембра  обављена је та-
козвана нега блока Б1 пред насту-
пајућу зимску сезону. У очекивању 

ревитализације овог блока планиране за 
наредну годину, током ове године на ње-
му није рађен ремонт. Ревитализација је, 
међутим, одложена за 2014. годину, тако 
да је време стајања искоришћено за сана-
цију свих делова постројења, чији су не-
достаци уочени током године.

- По налогу Диспечерске службе ЕПС-
-а, блок смо зауставили и предузели уна-
пред планиране радње и послове на це-
лом постројењу - каже Драган Живић, ди-
ректор ТЕ „Костолац Б“. - На турбогене-
раторском постројењу урадили смо кон-
троле и прегледе свих вентилских уре-
ђаја, пумпе и сигурносних вентила. Ре-
монтовано је и постројење хемијске при-
преме воде. Када је реч о котлу и цевном 
систему, завршена су испитивања и за-

мењени делови. На котлу су механички 
очишћене грејне површине. Прегледали 
смо, такође, и поправили млинове, а код 
електрофилтерског постројења замени-
ли вентилаторе, односно санирали их.  

Како истиче Живић, када је реч о 
електроенергетици, урађени су прегле-
ди и мерења и реаговано је само у случа-
јевима који би могли да буду проблема-
тични у наредном периоду. Код мерења 
и регулације замењен је део опреме, али 
функционални систем је добар. Саниран 
је, такође, и озид димњака, с обзиром на 
то да су оба блока ван производње и да су 
се ти радове могли извести управо сада.

Када се ради о ревитализацији блока 
Б2, завршене су припреме и почело је ки-
селинско испирање цевног система, што 
говори о томе да су све радње у оквири-
ма планираних рокова, као и да ће блок 
бити спреман за синхронизацију почет-
ком децембра, како је и планирано. И на 
другим позицијама радови су у завршној 
фази тако да треба очекивати завршетак 
ревитализације до 9. децембра. 

Енергетичари су, уз то, за десет ме-
сеци произвели и систему електропри-
вреде испоручили 4,3 милијарде кило-
ват-сати или за три одсто више од пла-
на. Добар рад блокова забележен је на сва 
три агрегата, тако да је у ТЕ „Костолац А“ 
произведено 1,7 милијарди киловат-сати 

или за два одсто више од плана, а на бло-
ку Б1 и Б2 - 2,6 милијарди киловат-сати. 
Треба рећи да је блок Б2 у ревитализаци-
ји од 1. априла ове године и да је најве-
ћи део испоручене електричне енергије 
произведен на блоку Б1. У термоелектра-
нама се надају да ће, ако се настави ова-
кав тренд производње, остварити ового-
дишње планове.

н. Антић

приврЕдна друШТва

Завршена су испитивања и 
замењени делови на котлу 

и цевном систему. 

За десет месеци испоручено 
три одсто више електричне 

енергије од плана

 ❚ Први блок у ТЕ „Костолац Б“ испоручио 
највећи део произведене струје

Ревитализација рударске опреме ан-
гажоване на дробилани Површин-
ског копа „Дрмно“ у овој години није 

потпуно урађена из више разлога, а тиме 
нису задовољни у Дирекцији за производ-
њу угља ПД „ТЕ-КО Костолац“. Према ди-
намици активности на дробилани Повр-
шинског копа „Дрмно“, ове године било је 
предвиђено да, за време трајања послова 
на ревитализацији блока Б2, потпуно буде 
ревитализована рударска опрема на другој депонијској лини-
ји, која је у експлоатацији још од 1987. године. Планом ревита-
лизације друге депонијске линије на дробилани за ову годину, 
поред осталог, било је предвиђено да се уради: провера челич-
не конструкције полукомбиноване машине, антикорозивна за-
штита, фарбање комплетне опреме, затим и замена машинске 

и електроопреме на полукомбинованој 
машини и транспортерима и да се у пот-
пуности обнови постојећа кранска стаза. 

Како истиче Веселин Булатовић, ди-
ректор Дирекције за производњу угља, са 
пословима на ревитализацији ове опре-
ме се каснило, а било је проблема и са 
материјалним средствима. То се, пре-
ма његовим речима, директно одрази-
ло и на активности извођача радова, ПД 

„Производња, ремонт и монтажа“, које није могло на време да 
уговори набавку потребне виталне опреме. Реч је пре свега о 
машинској опреми, као што су редуктори погона и окрета. У 
таквој ситуацији једино могуће решење било је да се демонти-
рана машинска опрема сервисира и потом угради. 

- Од планираних послова током ревитализације урађено је: 

Ревитализација рударске опреме на дробилани Површинског копа „Дрмно“

Ради друга депонијска линија
Демолирана машинска 

опрема сервисирана и 
потом уграђена.

У наредној години 
неопходно заменити 

виталне машинске делове
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Ископано 23,78 милиона тона угља

снимање конструкције багера, антикорозивна заштита и фар-
бање багера, замењена је електроопрема на рударској механи-
зацији и у потпуности је реконструисана кранска стаза – каже 
Булатовић. - Поред тога, замењене су ролне и транспортне тра-
ке на транспортним системима. 

С обзиром на то да нису замењени витални машински скло-
пови, Булатовић сматра да се то мора урадити у наредној го-
дини, како би се достигао жељени ниво погонске спремности 
и исправности депонијског багера. Након пуштања у рад дру-
ге депонијске линије, кренуће се са одлагањем већих количи-
на угља на депонију, како би се обезбедиле потребне резерве 
угља за несметано и континуирано снабдевање постројења за 
производњу електричне енергије током зимског режима рада. 

У Дирекцији за производњу угља још истичу и да рударски 
сектор ПД „ТЕ - КО Костолац“ наилази на све више озбиљних 
проблема који се морају адекватно и на време третирати, како 
не би настали већи проблеми у производњи на Површинском 
копу „Дрмно“. Забринутост постоји и зато што ће средства за 
одржавање рударске опреме у 2013. години бити на нивоу од 
1,4 милијарде динара или за око 43 одсто мање у односу на одо-
брена у 2012. години.  С. СРећКовић

На површинским коповима Рудар-
ског басена „Колубара“ за десет 
месеци ископано је 23,78 милио-

на тона лигнита, што је за око један одсто 
мање од биланса. Оба копа на Тамнави 
остварила су пребачај планова на угљу. 
„Тамнава-Западно поље“, са ископаних 
10,59 милиона тона лигнита, пребацила 
је план за око четири одсто. 

На копу Поље „Велики Црљени“ про-
изведено је 4,4 милиона тона угља, што је 
за 7,5 одсто више од плана. Поље „Д“ дало 
је 5,65 милиона тона лигнита или 13 од-
сто мање од плана. Поље „Б“ је, са прои-
зводњом од 3,13 милиона тона, план угља 
остварило са више од 95 одсто.

Октобарска производња угља у Рудар-
ском басену „Колубара“ била је 2,73 ми-
лиона тона, што је 97,5 одсто од планира-
них количина. Према подацима Службе 
за координацију производње, копови на 
Тамнави су, са ископаних 1,7 милиона то-
на, план угља пребацили за око два одсто. 
„Тамнава-Западно поље“ је дала више од 
1,1 милион тона лигнита или 91 одсто од 
плана, док је коп Поље „Велики Црљени“ 

имао производњу од 590.200 тона угља, 
што је за 31 одсто више од плана. На Пољу 
„Д“ ископана је 664.951 тона лигнита, чи-
ме је план остварен са око 87 одсто. Сма-
њен одвоз угља за ТЕНТ на почетку месе-
ца и отежани технолошки услови експлоа-
тације узрок су подбачаја плана у октобру 
од близу 13 одсто. На Пољу „ Б“, најстари-
јем површинском копу у „Колубари“, про-
изведено је 369.989 тона лигнита, што је 
планом предвиђен ниво за овај месец.

За десет месеци у Рударском басену 
„Колубара“ откопано је и одложено ви-
ше од 55 милиона кубика јаловине, од че-
га су 3,65 милиона кубика прослојци са 
угљених етажа. Десетомесечни биланс 

јаловине пребачен је за око три одсто. 
Посматрано по коповима, највише 

кубика чврсте масе, 26,9 милиона, отко-
пано је и одложено на копу „Тамнава–За-
падно поље“, чиме је план пребачен за 47 
одсто. Ово је једини коп који је забележио 
пребачај десетомесечног биланса на от-
кривци. На Пољу „Д“ произведено је 18,6 
милиона кубика јаловине, што је 76 одсто 
од планираних количина. Производња 
Поља „Б“ износила је 5,86 милиона куби-

ка и за око девет одсто је мања од плана. 
У октобру је на коповима „Колубаре“ от-
копано и одложено око 6,76 милиона ку-
бика јаловине. Од тога су 628.173 кубика 
прослојци са угљених етажа. Највеће ко-
личине, 3,25 милиона кубика, дао је коп 
„Тамнава-Западно поље“, што је и најве-
ћи пребачај плана од близу 63 одсто. На 
копу Поље „Велики Црљени“ откопано је 
648.747 кубика чврсте масе или 38 одсто 
више од плана. Поље „Д“ имало је про-
изводњу већу од 2,1 милион кубика от-
кривке, што је 86 одсто од планом пред-
виђених количина. На Пољу „Б“ископано 
је 743.836 кубика јаловине или 86,5 одсто 
од плана. Д. вуКовић

Десетомесечна производња у РБ „Колубара“

Мање од плана 
Због нерешених имовинско-правних односа, 
јаловински систем на Пољу „Велики Црљени“ 
стајао је до почетка маја, па су резултати на 
отквици знатно мањи од планираних. 
Наиме, у протеклих десет месеци на овом 
копу произведено је око 3,6 милиона кубика 
откривке, што је за 15 одсто мање од плана. 

План лигнита у подбачају 
за око један одсто, а план 

јаловине пребачен за око 
три процента. Октобарски 

план угља остварен са 97,5 
одсто, док је производња 

откривке са прослојцима 
за 17 одсто већа од плана

 ❚ Тамнавски копови пребацили десетомесечни план

 ❚ Ревитализација после експлоатације започете још 1987. године
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На ТЕНТ Б у пробни рад пуштен систем за контролу квалитета и количине угља

Тачност и 
велика уштеда
Почетком октобра на ТЕНТ Б пу-

штен је у пробни рад систем за 
контролу квалитета и примљених 

количина угља, а његовим инсталисањем 
ПД ТЕНТ је као прво у овој области иско-
рачило у ЕПС-у. Овај систем, уз то, први 
је такав не само у Србији, него и у најбли-
жем окружењу. Јер слични системи по-
стоје у Грчкој и Бугарској, али у скром-

нијој варијанти. Рад система прилагођен 
је и широком спектру потреба ТЕНТ-а, 
што га чини јединственим. Идејни про-
јекат, са студијом оправданости, урадио 
је Машински факултет Универзитета у 
Београду, а Главни пројекат СГС Београд, 
који је био задужен и за испоруку опреме, 
уградњу, обуку кадрова, пуштање у рад, 
баждарење и сертификовање.

- Овим системом мере се влага, то-
плотна моћ, садржај сумпора и пепе-
ла у угљу, а њиме је омогућено и праће-
ње квалитета лигнита у млинским бун-
керима, по слојевима у сваком од њих, 
на основу чега се сазнаје и какав се ква-
литет угља испоручује на котлове - ка-
же Милош Милић, директор Производ-
но-техничких послова ПД ТЕНТ. - Ти-
ме се стварају услови за боље планира-
ње, подизање енергетске ефикасности и 
већу погонску спремност блока. Подаци 
са овог система омогућиће валидне по-
датке за ефикаснију израду енергетског 

биланса и прорачун специфичне потро-
шње топлоте блока, а помоћи ће у пред-
виђањима утицаја рада термоелектране 
и на животну средину. 

Систем се састоји из четири подси-
стемске целине - механичког узоркива-
ча угља који ради у складу са стандар-
дом ИСО 13909, „онлајн“ анализатора 
угља, трачне ваге и софтвера „SCaDa“, 
чији циљ је добијање егзактних инфор-
мација о квалитету и квантитету угља у 
реалном времену.

Према речима Милића, помоћу ње-
га сада, рецимо, може свакодневно да се 
контролише ефикасност рада блокова 
Б1 и Б2, са јасним увидом у погледу ста-
ња сваког од њих. У случају евентуалних 
промена њихове ефикасности, могуће је 
благовремено деловати и предузимати 
одговарајуће мере за обезбеђење стабил-
ног процеса производње. Систем омогу-
ћава и управљање стањем угља на депо-
нијама, где ће бити тачно одређене зо-

не са лигнитом одређеног квалитета, од 
најлошијег до најквалитетнијег, који ће 
се користити по потреби. Сазнање о то-
ме какав је састав и квалитет угља који 
улази у котловске бункере омогућиће да 
се управља и процесом сагоревања угља. 

- То је и систем са вештачким про-
зрачивањем угља, који треба да обезбеди 
тачност података, како о квалитету угља, 
тако и о приспелим количинама са 0,5 
процената одступања – истиче Милић. - 
Да би систем могао да онлајн функцио-
нише са овако високим процентом тач-
ности, неопходно је да га прати лабора-
торија са одговарајућом опремом, љу-
дима оспособљеним за рад по предвиђе-
ним принципима и протоколима. У току 
је њено формирање, а њена главна улога 
биће да контролише онлајн систем и ње-
гову тачност.  

Милић још додаје да је систем тако 
конципиран да сваки приспели воз да-
је свој узорак угља за обраду, са етике-
том, ознаком времена, датумом, како би 
у свако доба могао да се евидентира. Из-
двојени узорак обрађује се у лаборатори-
ји која ради 24 сата, а добијени резултат 
се, потом, враћа у онлајн систем, који по-
моћу сопственог софтвера упоређује по-
датке из лабораторије са подацима који 
су забележени за тај воз. Уколико је до-
шло до одступања онлајн података у од-
носу на лабораторијске резултате за ви-
ше од пола процента, сам себе коригује. 
То представља јединствен пример ова-
квог решења у свету.

У току његовог пробног рада, који ће 
трајати два до три месеца, биће урађена 
сва потребна подешавања, усаглашава-
ња унутрашњих компонената, провера 
тачности што за крајњи резултат треба 
да доведе до сертификације тог система, 
као и лабораторије. То ће значити да су 
резултати тог система веома прецизни и 
готово стопроцентно тачни и у њих се не 
може сумњати. Применом овог система, 
који континуирано прати стање процеса 
производње на оба блока ТЕНТ Б, оства-
риће се уштеда од седам до девет мили-
она евра на годишњем нивоу. 

И до сада је постојала добра контро-
ла и бележење енергије која излази из си-
стема, односно, њен квалитет, али ника-
да се није тачно могла утврдити количи-
на енергије која улази у систем. Захва-
љујући усаглашеном раду онлајн систе-
ма и лабораторије и њиховом континуи-
раном, даноноћном праћењу производ-
ног процеса, поред дневних извештаја о 
произведеним количинама електричне 
енергије сада ће се свакога јутра добијати 
извештаји о степену корисности блокова, 
односно степену њихове ефикасности. 

М. вуКовић

приврЕдна друШТва

Рад система прилагођен 
широком спектру 

потреба. 

Са њим се мере влага, 
топлотна моћ, садржај 
сумпора и пепела у угљу

 ❚ Системом је омогућено и праћење квалитета угља у млинским бункерима
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Финале капиталне 
реконструкције 
Времешну „стодесетку“ која струјом снаб-

дева цео Вождовац било је неопходно те-
мељно ревитализовати после 40 година 

рада. Требало је, међутим, и појачати њену 
снагу с обзиром на то да ово извориште тре-
ба да напоји струјом још око 5.000 станова и 
пратећих пословних садржаја у насељу „Степа 
Степановић“ које се у близини гради. Зато је 
реконструкција планирана изузетно пажљиво 
како би радови, упркос сложености и обимно-
сти, били завршени за годину дана. Ових дана 
приводи се крају ударни посао обнове једног 
од најјачих ЕДБ-ових високонапонских енер-
гетских постројења.

- Радови на реконструкцији кренули су по-
четком године, а судећи по томе да ових да-
на улазе у завршну фазу, може се очекивати 
да ће ревитализована и појачана ТС „Београд 
13“ бити пуштена у погон и пре календарског 
почетка зиме - најављује Богдан Фундук, вођа 
пројекта. - Овом реконструкцијом инсталиса-
на снага високонапонске трафостанице на Во-
ждовцу повећаће се са два пута 31,5 mVa на 
два пута 40 mVa. 

Комплексан посао подељен је у две етапе. 
До средине јуна реконструисана је десет ки-
ловолтна страна, а онда су уследили радови 
на 110 kV страни. Већ 23. септембра пуште-
ни су под напон 110 kV далеководно поље (ДВ 
136Б1) и нови енергетски трансформатор Т2 
снаге 40 mVa. Следећи корак је било повези-
вање десет киловолтних каблова са старог на 
ново постројење, а потом су настављени радо-
ви на реконструкцији другог далеководног и 
разводног поља са заменом другог енергетског 
трансформатора Т1. 

Током наше посете овом објекту прису-

ствовали смо ископавању велике „уљне“ јаме 
и постављању нове металне цистерне у коју ће 
отицати уље из оба трансформатора од по 40 
mVa. Радници су копали и припремали за на-
ливање бетоном и темеље за носаче апарата и 
растављача, односно за носаче елемената по-
стројења 110 kV. По завршетку грађевинских, 
према речима нашег саговорника, обавиће се 
и електромонтажни радови, а онда следе ис-
питивање пре пуштања у погон и завршна на-
понска испитивања.  

Иначе, на десет киловолтном разводу по-
већан је број изводних ћелија, па уместо прет-
ходна  33, сада има 44 извода. Савремене ће-
лије заузимају далеко мање места, тако да је 
овом реконструкцијом десет-киловолтно по-
стројење комплетно измештено у приземље, 
чиме је ослобођено неколико стотина квадра-
та простора на спрату. У другој просторији, та-
кође на спрату, уместо претходних огромних 
ормана са електромеханичком заштитом и 
управљањем, сада су постављена четири еле-
гантна ормана са новом микропроцесорском 
заштитом. 

- Све радове на реконструкцији изводи ЈП 
„Електроизградња“ из Београда, која се угово-
ром обавезала да посао заврши за годину да-
на. А како се све одвија у предвиђеним терми-
нима ценим да ће „Електроизградња“ овај за-
машни посао да заврши на време - истиче Бог-
дан Фундук.

„Електродистрибуција Београд“ ће по за-
вршетку радова, који су осим електроенер-
гетских и технолошких унапређења обухва-
тили и темељну грађевинску санацију објек-
та, на старој локацији добити нову, савремену 
и моћну трафостаницу.  т. зоРАновић

Ревитализација ТС 110/10 kV „Београд 13“ на Вождовцу

Систем за боље 
податке
Трафостаница 110/10 kV 
„Београд 13“ већ тридесетак 
година је у систему даљинског 
управљања, али ће нова 
микропроцесорска заштита и 
систем управљања путем 
станичног комуникационог 
рачунара, како каже инжењер 
Фундук, да омогуће много 
квалитетније управљање и 
надзор. Информације које 
захваљујући новој опреми 
сада стижу из постројења 110 и 
10 kV, као и из заштитно-
управљачких уређаја, помажу 
надлежним службама у ЕДБ-у 
да добију још садржајније и 
квалитеније податке о раду 
трафостанице и стању на 
мрежи.

Обновљена ТС биће 
пуштена у погон и 

пре календарског 
почетка зиме.

Повећава се снага

 ❚ Завршна фаза радова у ТС „Београд 13“
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Сваки електроенергетски објекат 
има свој век трајања и сигурност 
у раду који могу да буду наруше-

ни током времена ако се редовно, ква-
литетно и стручно не одржавају. Значај 
ремонта и одржавања постојећих обје-
ката највидљивији је када електроенер-
гетски систем треба да издржи макси-
мална оптерећења, која су изазвана ни-
ским температурама услед коришћења 
електричне енергије за грејање. Колико 
се успешно одржава дистрибутивни си-
стем ПД „Центар“ показала је претходна 
зима када је данима одолевао изузетно 
јаким мразевима и рекордно високој по-
трошњи, а о његовој поузданости најбоље 
говори изузетно мали број испада у тако 
екстремним условима.

У периоду до новембра ове године 
активности на пословима одржавања у 
ПД „Центар“ реализоване су у складу са 
усвојеним програмом пословања и де-
таљним плановима одржавања електро-
енергетских објеката. 

Говорећи о припремама за зимску се-
зону, Горан Савић, директор Дирекције 
за управљање у ПД „Центар“, нагласио је 
да је Планом пословања за 2012. годину 
било предвиђено 300 милиона  динара 
за ове активности. До краја октобра реа-
лизовано је 266 милиона динара, чиме је 
остварено 88,55 одсто плана. Утрошена 
финансијска средства изнад су планира-
них у првих десет месеци, а томе су до-
принели изузетно лоши временски усло-
ви, нарочито током фебруара. Веома ни-
ске температуре, праћене обилним сне-
жним падавинама и олујним ветром, 
условиле су повећање трошкова на ин-
тервентном одржавању. Знатна средства 
уложена су и у превентивно одржавање 

електроенергетских објеката на свим 
напонским нивоима, а нарочито на ни-
сконапонској мрежи која је у прилично 
лошем стању. Према плану, урађени су 
и ремонти трансформаторских станица 
110/x kV и 35/10 kV. Циљ је био што ква-
литетније и сигурније снабдевање елек-
тричном енергијом како у ванредним, 
тако и у редовним условима.

Како је Савић истакао, нема изрази-
то критичних тачака са становишта на-
пајања електричном енергијом купаца у 
дистрибутивном систему на напонским 
нивоима 110 kV, 35 kV и 10 kV. Услед ни-
ске цене електричне енергије, све више 
купаца прелази на овај вид грејања обје-
ката, тако да може доћи до преоптереће-
ња постојећих трафо-станица 10/0,4 kV у 
ванградским срединама, као и у градским 
целинама, са стамбеним блоковима, чије 
централно грејање сада није у функцији. 
У случају јако лоших временских услова 
(јака кошава, ледена киша и велике сне-
жне падавине) у дужем временском пери-
оду,  могу се очекивати евентуални про-
блеми на надземној нисконапонској мре-
жи. И поред значајних улагања на ниском 
напону кроз одржавање у току ове годи-
не, у укупној структури електродистри-
бутивне мреже и даље је значајно учешће 
дрвених стубова које износи око 40 одсто.

Увођењем у рад два нова објекта 
110/35 kV, Нереснице и Илићева, знатно 
ће се подићи поузданост у снабдевању 
купаца, а побољшаће се и напонске при-
лике, нарочито у делу који ће се напајати 
са нове ТС Нересница. Припремљеност 
електроенергетског система на конзуму 
који покрива ПД „Центар“ је задовољава-
јућа, па се ни ове године не очекују већи 
проблеми и испади. в. ПАвловић

приврЕдна друШТва

Висок степен поузданости 
дистрибутивног система 
и у екстремним зимским 
условима потврђује мали 

број испада.

Већа средства за 
интервентно и 

превентивно одржавање

Примопредаја седам ТС 
Према Закону о енергетици од 31. 
децембра 2012. године, у надлежност ПД 
„Центар“ прелази седам ТС 110/35 kV и то у 
Огранку Смедерево: Смедерево 1, 
Смедерево 2, Смедеревска Паланка и 
Велика Плана, а у Огранку Пожаревац 
- Пожаревац, Велико Градиште и Петровац. 
Примопредаја ових објеката извршиће се 
између ЈП ЕМС, Погон Београд и ПД 
„Центар“. Формирани радни тимови за 
техничка питања су са стручњацима из 
ЕМС-а обишли ове објекте, како би се 
констатовало стање у коме се они налазе. 
Друге две комисије привеле су крају 
предлог уговора о одржавању и 
споразума о експлоатацији.

Спремни 
пред мраз 
и кошаву

Одржавање електроенергетских објеката у ПД „центар“ веће од плана

 ❚ Знатно појачање пред зимску сезону: ТС Илићево 110/35 kV



И у октобру и новембру су, при ле-
пом времену, настављени интен-
зивни заршни ремонтни радови 

на мрежи и објектима свих напонских 
нивоа. Зимска сезона се приближава и 
потребно је мрежу припремити на по-
већање терета и ниске температуре. Ре-
ализација планова ремоната у складу је 
са вишегодишњим степеном извршења 
за овај део године, као и са плановима 
припремљеним пред ремонтну сезону, 
тако да се очекује да и ове зиме купци бу-
ду стабилно и редовно снабдевани елек-
тричном енергијом.

- Закључно са септембром, изврше-
ње плана ремонта је на високом нивоу - 
истиче Павел Зима, директор Дирекци-
је за управљање у Управи ПД „Електро-
војводина“. - Укупна утрошена средства 
за редовно инвестиционо и одржавање 
неелектроенергетских објеката износи-
ла су 861 милион динара. До краја годи-
не потребно је интензивно радити, како 
бисмо уложили свих планираних око 1,4 
милијарде динара. Од укупних средста-
ва, за одржавање мреже и електроенер-
гетских објеката утрошићемо нешто ви-
ше од 1,1 милијарде динара. Ово је веома 
важан податак, јер смо повећали сред-
ства за ремонте. 

Током последње три године, систе-
матски су се мењали елементи који су 
највише испадали из погона, што је до-
принело стабилизацији испоруке елек-
тричне енергије. Зима подсећа да су се 
у току фебруара 2012. температуре спу-
штале и до -30 степени Целзијуса, што 
је за последицу имало повећање потро-
шње и висока оптерећења на елементи-
ма мреже и постројењима. Због квали-
тетно урађених ремонта и континуира-
них улагања у електроенергетску мрежу, 
ни тада, ипак, није било већих пробле-
ма у одржавању, а континуитет испоруке 
електричне енергије био је добар. 

- Управо то је циљ и за ову зимску се-
зону: максимална погонска спремност 
система и континуирана испорука елек-
тричне енергије - подвлачи наш саговор-
ник.

Током године, поред редовне реви-
зије и ремоната, због повећања плани-
раних средстава за инвестиционо одр-
жавање, врло интензивно се радило и на 
већим захватима на мрежи и построје-

њима, како би се елиминисале критичне 
тачке. Оваквим приступом, пре свега ин-
тензивнијим улагањем, наравно, подиже 
се поузданост мреже и постројења и по-
већава се погонска спремност. 

- Упоредо са реализацијом редовних 
ремонта, радило се на модернизацији 
система управљања (замена софтвера 
старе верзије SCaDe новом, замена да-
љинских станица 110/x са оним нове ге-
нерације - Rtl). Ту су и увођење упра-
вљања СН мрежом и опремање 35 kV 
објеката СДУ, што умногоме омогућава 
ефикасније праћење и управљање еле-
ментима ЕД мреже и значајно утиче на 
квалитет испоручене електричне енер-

гије, трајање безнапонских пауза и сма-
њење трошкова радова на интервенција-
ма. Погонска спремност у 2012. години 
је на нивоу прошле године, а далеко је 
боља у односу на претходни период - ка-
же Зима. - Ових дана покреће се набавка 
зидног дисплеја за Подручни диспечер-
ски центар Нови Сад, што ће донети но-
ви квалитет у управљању на читавом по-
дручју Новог Сада. У наредном периоду 
очекује се набавка истих уређаја и у под-
ручним управљачким центрима, а завр-
шено је и пројектовање округлих стубова 
у мрежу ПД. А све што је уложено у мре-
жу даје резултате пре свега у високој по-
узданости. М. чолић
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На електроенергетским објектима ПД „Електровојводина“ ремонтна сезона при крају

Улагања за стабилнију 
испоруку

Обезбеђено стабилно 
и континуирано 

снабдевање купаца.

До краја године 
настављају се 

интензивни радови, 
како би се уложило 
планираних око 1,4 
милијарде динара!

Завршетак ремонта
До краја сезоне очекује се да ће се 
планирани ремонти и завршити. Сви који 
учествују у њиховој реализацији, истиче 
Зима, уложили су максимум напора да се 
обаве квалитетно и уз висок проценат 
извршења. Докле год временске прилике 
и енергетска ситуација дозволе, морају се 
искористити сви расположиви ресурси, 
елиминисати преостале слабе тачке и 
мрежа ваљано припремити за поуздан 
рад. Електродистрибутивна мрежа за 
наступајућу зиму је добро припремљена, а 
прошла зима је показала да је мрежа, и 
поред изузетно ниских температура, 
издржала ударе и снабдевање купаца 
електричном енергијом било је 
квалитетно.  ❚ ТС Подбара 110 kV/x спремна за зимску сезону



Уградњом најсавременије електроопре-
ме у већини ТС напонских нивоа 110 kV 
и 35 kV на подручју нишке Електроди-

стрибуције, на чему се интензивно радило по-
следњих неколико година, заокружује се про-
цес модернизације капиталних енергетских 
објеката. Како истиче Дејан Вучковић, шеф 
Службе за диспечерске и уклопничарске по-
слове у Огранку ЕД Ниш, тиме су се створиле 
могућности да се обезбеди поузданије снабде-
вање електричном енергијом свих делова гра-
да Ниша. Вучковић је, такође, нагласио да се са 
модернизацијом електроенергетских објеката 
неће стати, али и да је до сада много учињено 
да се елиминишу "уска грла" у граду, као и да 
су боље напонске прилике у насељима која су 
донедавно била проблематична.

Вучковић посебно подвлачи електроенер-
гетске радове на ТС напонског нивоа 110/10 kV 
„Ниш 8“, која је до пре неколико година функ-
ционисала као ТС 35 kV. Овај објекат сада има 
два трансформатора, а положено је и девет 
десетoкиловолтних кабловских водова, који 
омогућавају растерећење постојећих ТС, а са-
мим тим и боље напонске прилике, поготово 
за југозападни део града. 

- Реализација овог пројекта имала је прио-

ритет првог реда у плану инвестиција ПД „Ју-
гоисток“ и од суштинског је значаја за коректно 
функционисање електроенергетског система на 
подручју града Ниша и околине – каже Вучко-
вић. -  Изградњом ове ТС решавају се дугогоди-
шњи проблеми неквалитетног напајања купаца, 
непоузданог снабдевања и преоптерећења по-
стојећих капацитета у југозападном делу Ниша.

Остварује се, такође, и сигурност рада елек-
троенергетског система, обезбеђује квалитет 
електричне енергије на нивоу важећих међу-
народних стандарда, чија је важна компонен-
та поузданост напајања купаца електричном 
енергијом. Битно је да су још 1992. године завр-
шени грађевински радови, а да је после четири 
године ова ТС пуштена у рад на напонском ни-
воу 35/10 kV као привремено решење. Најпре је 
пре две године завршена прва фаза и стављен 
у погон први трансформатор снаге 31,5 mVa, а 
сада је окончана и друга фаза изградње тако да 
ова ТС има укупну инсталисану снагу 63 mVa. 

Још две трансформаторске станице напон-
ског нивоа 110 kV, према Вучковићевим речи-
ма, богатије су ове године за још један транс-
форматор. То су трансформаторске станице 
“Ниш 5” и “Ниш 10”, с тим што је трансфор-
матор за “Ниш 5” добијен од ЕМС-а, а за “Ниш 
8” и “Ниш 10” трансформатори су обезбеђени 
средствима ПД “Југоисток”. 

– У ТС “Ниш 5”  замењен је један део висо-
конапонског постројења и уграђен је управо 
овај дониран трансформатор - каже Вучковић 
и додаје да са овим електромонтажним радо-
вима подручје Нишке Бање добија поузданије 
снабдевање електричном енергијом.

У ТС “Ниш 13”, која је, такође, напонског 
нивоа 110 kV, комплетно је реконструисана ре-
лејна заштита, а у току је њено увођење у си-
стем даљинског надзора и управљања. ТС на-
понског нивоа 35 kV на подручју ове дистрибу-
ције, како Вучковић напомиње, нису запоста-
вљене у овом интензивном процесу модерни-
зације електроенергетских објеката. 

– Последњих неколико година уложена су 
капитална средства да би се у највећи број ТС 
напонског нивоа 35 kV увео систем даљинског 
надзора и управљања и не стајемо док све не бу-
ду биле под овим системом - истиче Вучковић.

У преспективи је, према његовим речима, 
изградња нове ТС “Ниш 15” напонског нивоа 
110 kV у Дољевцу, са прикључним далеково-
дима за напајање индустријске зоне на овом 
подручју околине Ниша. То је, такође, једна од 
будућих капиталних инвестиција. Вучковић 
истиче да је Диспечерски центар у потпуно-
сти спреман да одговори како садашњим, та-
ко и будућим захтевима који му се постављају. 
Поготово је спреман, како Вучковић закључу-
је, да преузме руковођење ТС “Ниш 1”, “Ниш 3” 
и “Алексинац”. о. МАнић

Модернизација капиталних електроенергетских објеката Огранка ЕД Ниш у пуном замаху

„Уска грла” - прошлост

приврЕдна друШТва

Три ТС напонског 
нивоа 110 kV 

добиле још по један 
трансформатор.

Већина ТС 
напонског нивоа 

35 kV уведена у 
систем даљинског 

управљања 
и надзора

 ❚ Енергетска појачања у ТС напонског нивоа 110 kV
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У току септембра и октобра на по-
дручју Огранка „Електротимок“ 
осам пута су обијени електроенер-

гетски објекти и демонтирана је електро-
опрема ради крађе бакра. И овога пута у 
свим случајевима починиоци помену-
тих кривичних дела нису откривени. Сви 
случајеви обијања електроенергетских 
објеката пријављени су полицији и пра-
вовремено процесуирани. Од починила-
ца, међутим, ни трага. Очигледно, реч је 
о организованој групи професионалаца 
која тачно зна шта ради. Само ове године 
укупна штета због вандализма на елек-
троенергетским објектима на подручју 
„Електротимока“ износи више од 4,5 ми-
лиона динара.

- Највеће штете нанете су двема тра-
фо-станицама напонског нивоа 10/0,4 
kV, снаге 50 kVa, у околини Сокобање - 
каже Драган Рапаић, директор за тех-
ничке послове огранка „Електротимок“. 
- Прво обијање било је 11. септембра ове 
године, када је похарана трафо-стани-
ца „Николинац 2“. Нестао је трансфор-
матор, обијен је нисконапонски орман и 

оштећени су каблови за повезивање. Ис-
та судбина задесила је ТС „Озинг“, на 
пружничком путу у околини Сокобање, 
само седам дана касније. Украден је тра-
фо, оштећен нисконапонски ормарић и 
покидани су каблови за повезивање. Са-
мо у та два случаја крађе Огранку „Елек-
тротимока“ начињена је штета у вредно-
сти од близу два милиона динара.

Више случајева крађе забележено је 
и на подручју Пословнице ЕД Бољевац. 
Почетком септембра у ТС „Касарна“ обо-

рен је трансформатор и демонтирани су 
бакарни делови. Штета је износила гото-
во пола милиона динара. Трансформа-
торске станице на подручју Бољевца су 
потом у још три наврата биле мета ван-
дала. Насеља Подгорац, Сумраковац и 
Валакоње принудно су остала без напа-
јања електричном енергијом, јер је у тра-
фо-станицама „Триангла 3“, „ХЕ Сумра-
ковац“ и „Мирић Арнаута“ оборен транс-
форматор и однети су делови који су из-
рађени од бакра. И у овим случајевима 
штета није била мања од пола милиона 
динара.

Последње седмице септембра орга-
низована група деловала је и на подруч-
ју Погона „Бор“, па је тако 25. септембра 
нападнута трафо-станица на месту Пу-
ниђилов поток. Оборен је трафо са стуб-
не трафо-станице, потом разбијен, а сви 
бакарни делови покрадени су. Исти слу-
чај задесио је и Неготинце. Почетком ок-
тобра, на подручју Погона ЕД Неготин 
страдала је ТС „Плаветница“ у викенд 
насељу Брестовац. Демолиран је трафо и 
све од бакра је нестало. о. МАнић

Настављена серија обијања 
трафо-станица на овом 

конзумном подручју.

Само за месец дана 
похарано осам објеката 

на подручју Сокобање, 
Бољевца, Бора и Неготина и 

однети бакарни делови

Ни тона није проблем 
Конзум "Електротимока" је био на мети 
вандала и прошле године, готово у истом 
периоду. У потпуности је уништено 
неколико стубних трафо-станица у 
приградским насељима, а са једне је чак 
однет трансформатор који је био тежак 
више од тоне. Материјална штета не може 
се само изразити у средствима која се 
морају издвојити да би се похаране 
трафо-станице поново вратиле у функцију, 
већ и у новцу који је изгубљен због 
одређеног временског прекида у напајању 
електричном енергијом док није санирана 
нанета штета.

Електроенергетски 
објекти на подручју 
„Електротимока“ 
опет на мети напада

Вандали харају 
Крајином
 ❚ Због крађе бакра обијају се ТС, нестају трансформатори, оштећују се каблови...
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Чланице Европске уније морају да 
се одрекну погубног утицаја др-
жавних интервенција у енергети-

ци и појачају напоре у спровођењу пра-
вила јединственог енергетског тржишта, 
упозорили су из Европске комисије. Из 
ЕК, како преноси портал „Еурактив“, на-
помињу да би то за европске потрошаче 
могло да значи уштеду од 13 милијарди 
евра годишње. 

Комисија од чланица тражи да у на-
редних неколико година постепено уки-
ну регулисане цене електричне енерги-
је и гаса које обесхрабрују тражење јеф-
тинијих и ефикаснијих опција, али и да 
друге компаније уђу на тржиште. Недо-
вољна конкуренција, оценила је Комиси-
ја у новом извештају, спречава потроша-
че да склопе за себе најповољније угово-
ре. Поред тога, субвенције за гас и стру-
ју увећавају дугове који се затим поно-
во пребацују на пореске обвезнике. Како 
наводи „Еурактив“, 18 земаља ЕУ регули-
ше малопродајне цене струје и гаса, чиме 
се коче инвестиције и шаљу лоше поруке 
потрошачима који воде рачуна о ценама.

 - Морамо да станемо на пут регули-
саним ценама - истакао је Гинтер Етин-
гер, европски комесар за енергетику, до-
дајући да земље уводе правила и утврђу-
ју цене саме за себе што није у складу са 
схватањем тога шта јединствено тржи-
ште треба да буде. - ЕК тражи уклања-
ње регулисаних цена, посебно оних ко-
је су испод тржишних. Гледајући укуп-
не трошкове, то је најправеднији начин 
да се формирају цене, а регулисање це-
на дозвољено је под посебним условима 
од којих је један да се не крше правила 
конкуренције. 

Етингер је истакао да, када је реч о га-
су и струји, грађане и бизнис интересују 
само две ствари - сигурне испоруке и до-
ступне цене и да ће то бити достигнуто 
захваљујући функционисању европског 
тржишта енергије. Европски потрошачи 
би, како се наводи, могли много да уште-
де ако би прешли на испоручиоце са нај-
нижим ценама, али трећина потрошача 
уопште не пореди цене. 

- У извештају се од чланица ЕУ тра-
жи да подрже право потрошача да про-
мени испоручиоца у року од три неде-
ље без финансијских трошкова, као и да 

приону на увођење "паметних" бројила – 
наводи портал. - Од чланица ЕУ захтева 
се да убрзају усклађивање националних 
са европским прописима, према којима 
се енергетска тржишта морају отворити 
за конкуренцију да би купци добили мо-
гућност да бирају предузећа која ће их 
снабдевати гасом или струјом, јер је рок 
за то истекао још пре 20 месеци. Циљ тих 
прописа је и да се компанијама на сек-
тору енергије омогуће једнаки услови на 
тржишту. 

Комисија је позвала чланице да спро-
веду трећи енергетски пакет и стро-
го поштују прописе о конкуренцији. У 
септембру је Комисија, иначе, отпоче-
ла процедуре против 18 земаља које још 
нису усвојиле прописе из трећег пакета. 
Европска комисија жели да се креирање 
јединственог енергетског тржишта завр-
ши до 2014. године, али страхује да зе-
мље ЕУ нису на путу да се то и оствари.

 У овом тренутку девет земаља нема 
регулисане цене енергије, што је у скла-
ду са одредбама трећег енергетског па-
кета. То су Аустрија, Чешка, Немачка, 
Финска, Луксембург, Холандија, Слове-
нија, Шведска и Велика Британија. Пре-
ма подацима ЕК, регулисане цене енер-
гије за домаћинства имају Белгија, Грч-
ка, Ирска, Литванија, Летонија и Шпани-
ја. Регулисане цене и за домаћинства и за 
индустријске потрошаче још имају Бу-
гарска, Кипар, Чешка, Данска, Естони-
ја, Француска, Мађарска, Малта, Пољ-
ска, Португалија, Румунија и Словачка. 
Грчка, Литванија и Португалија обавеза-
ле су се да ће до 2013. постепено укинути 
регулисане цене, а Румунија до 2017. го-
дине.  Извор: Euractiv.rs 

свЕТ ЕК од чланица тражи спровођење 
правила јединственог тржишта

Укупно 18 земаља ЕУ 
регулише малопродајне 

цене струје и гаса.

Тиме се коче инвестиције 
и шаљу лоше поруке 

потрошачима који воде 
рачуна о ценама 

Није све заштита
Националне владе бране се да 
регулисаним ценама енергије, поред 
осталог, штите осетљиве групе. У ЕК су, 
међутим, уверени да државне 
интервенције нису најбоља ствар за 
потрошаче, јер им уливају лажни осећај 
заштићености. Потрошаче треба, сматрају 
у ЕК, подстицати да активно траже боље 
могућности, укључујући енергетски 
ефикасније услуге.

Крај 
регулисаним 
ценама
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Кина је најавила покретање анти-
дампинг истраге европског изво-
за полисиликона, који је кључни 

материјал у производњи соларних ћели-
ја, доливајући уље на ватру у низу трго-
винских спорова које има са Европском 
унијом и САД – пише портал „Еурактив“. 

Најава из Пекинга стигла је само два 
месеца након што је ЕУ покренула ис-
трагу са циљем да се утврди да ли Кина, 
супротно правилима фер трговине, суб-
венционише извоз соларних панела и 
продаје их у Европи до 80 одсто испод це-
не. Према наводима овог портала, и Ки-
на и њени трговински партнери обавеза-
ли су се након избијања глобалне кризе 
2008. године да ће се уздржавати од мера 
које могу да ометају трговину. Међутим, 
од тада је покренут низ истрага због сум-
ње на субвенционисање и уведене су ка-
знене царине на неке производе. 

У конкретном случају, кинеско ми-
нистарство трговине, како преносе свет-
ске агенције, жели да се истражи да ли 
су европски произвођачи силицијума 
супротно прописима субвенционисали 
производе или их продавали на страном 
тржишту по ценама нелојално нижим 
него на домаћем тржишту. 

- Планирано је да истрага траје го-
дину дана, уз могућност продужетка до 
1. маја 2014. године, а обухватиће пери-
од од 12 месеци почев од 1. јула 2011, на-
вело је кинеско министарство – преноси 
„Еурактив“. - Подаци кинеске царине по-
казују да је Кина из ЕУ у првој половини 
ове године увезла 9.300 тона полисили-
кона, што је за 30,8 одсто више него го-

дину дана раније. У истом периоду је це-
на тог материјала, како преноси агенци-
ја Синхуа, пала за 47,5, односно на 27,50 
долара по тони. 

Кина је највећи светски потрошач по-
лисиликона за соларне панеле, као и нај-
већи увозник машина за производњу со-
ларних панела. Министарство трговине 
Кине објавило је на свом сајту и да ће „ује-
динити” истрагу око евентуалног дам-
пинга из ЕУ са оним које су већ у току, а 
тичу се америчких и јужнокорејских про-
извођача соларних панела и компоненти. 

С друге стране, западне компаније из 
сектора соларне енергије жале се већ го-
динама да кинеска соларна индустрија 
ужива у предностима обилних кредитних 
линија које јој омогућавају да нуди јефти-
није панеле. Фирме из ЕУ наводе да кине-
ски произвођачи соларних панела извла-
че корист из ниских камата, као и могућ-
ности да им се зајам отпише ако не могу 
да га врате или да им се продужи рок от-
плате или да кредит уместо њих отплати 
од стране владе контролисани ентитет. 

- САД су ове године већ увеле цари-
не од 18,32 до 249,96 одсто на увоз солар-
них панела произведених у Кини у на-
стојању да тако компензују, како тврде, 
неприлично субвенцонисање те инду-
стрије које стиже од званичног Пекинга – 

преноси „Еурактив“. - Кина је летос 
тражила од САД 
да прекине пру-
жање подршке за 
шест пројеката на 
секто рима ветро-
енергије, соларне 
и других обновљи-
вих извора енерги-
је којим се, како је 
оценило кинеско 
министарство трго-
вине, кр ше правила 
слободне трговине. 

Трговински спорови представљају 
додатни финансијски притисак на Кину 
и друге произвођаче соларне опреме, ко-
је муче велики губици због пада продаје 
и "рата“ ценама. Неке фирме из сектора 
соларне енергије у свету већ су банкро-
тирале, неке таворе, а поједине се, попут 
немачког „Сименса“, повлаче из бизниса.  
У Кини се водећи произвођачи, укључу-
јући „Сантек пауер холдингс“ и „Трина 
солар“, преоријентишу на домаће тржи-
ште, које је сада једно од највећих у све-
ту за развој соларне енергије.

извоР: Euractiv.rs

Кинези узвраћају ударац

Наставак „рата“ око извоза 
материјала за соларне панеле

Крупан залогај за извоз 
Према неким проценама, у Кини тренутно 
послује више од 1.000 компанија које 
производе за сектор соларне енергије, у 
којима ради око 400.000 људи. У прошлој 
години кинеске компаније су на тржишту 
ЕУ продале соларне панеле и компоненте 
вредне око 21 милијарду евра, што 
представља око 60 одсто кинеског извоза 
тих производа и око седам одсто укупног 
кинеског извоза у ЕУ. Европа је највеће 
тржиште за соларне производе и у 
прошлој години је, према подацима 
Европског удружења фотонапонске 
индустрије, учествовала у укупним 
инсталацијама соларних панела у 
свету са 74 одсто.

Кинеско министарство 
трговине жели да се 

истражи да ли су европски 
произвођачи силицијума, 

супротно прописима, 
субвенционисали производе 

или их продавали на 
страном тржишту по 

нелојално ниским ценама. 

Истрага ће трајати 
годину дана

 ❚ Америка повећала царине на увоз соларних панела
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Елио Стела, Италијан и натурализова-
ни Француз, пронашао је после децени-
ја вредног рада свој лични мир „у дру-

штву Вердија” – под кровом од медитеранске 
ћерамиде, на фарми са 70 хектара пашњака, 
купљеној у живописном Лагендоку, недалеко 
од древног Каркасона. Економија имања је не-
што чиме се заокупио Стела млађи, син који са 
породицом живи прекопута, а Елио (да време 
не би ишло тек тако) уложио је нешто уштеђе-
вине – у киловат-часове. Материјални знак те 
инвестиције су панели, 16 плавичастих пло-
ча са фотоћелијама на јужној страни црвеног 
кућног крова, оној која је дању најдуже изло-
жена сунцу.

Испод крова, на тавану, намештен је уређај 
за трансформисање упијене топлоте у елек-
трику, генератор и друго што захтева техно-
логија. О томе је бринуо овлашћени инстала-
тер панела, с лиценцом од компаније „Елек-
трисите д Франс“. А струју „с крова” откупљу-
је ЕДФ. Линија његовог проводног система је-
два да је мало даље. 

Програм ЕДФ, чијим је параграфима по-
кривен овај посао са Италијаном и другима 
у Француској који испуњавају услове, оства-
рује се од пре неколико година. Неке од про-
менљивих појединости можда већ и нису баш 
све какве су биле на почетку, али идеја и су-
штина програма јесу остали исти – значи, на-
стојање да се домаћинства код којих за то има 

услова привуку за производњу струје. Иза то-
га су „Електрисите д Франс“, иза тога је фран-
цуска држава, па на крају и Европска унија. 
Њена општа политика је да у догледно време 
(до 2020.) једна петина потрошене електрич-
не енергије буде из обновљивих извора. Па и 
од Сунца.

 ❚ Евро по евро...
Инвестиција Елија Стеле није била преви-

сока – нешто око 20.000 евра. Али с обзиром на 
то да му се 8.000 евра вратило по основу сти-
мулативно одобреног ослобађања од пореза, 
Елиов стварни улог сведен је на мало више од 
12.000 евра. Он и данас верује да је то најбо-
ље и најсигурније пласирана лична уштеђеви-
на. Доказ тога је уређај донет на сто (не мно-
го већи од апарата за контролу крвног прити-
ска), са екраном на коме све време титрају – 
на једној страни променљиви графикон днев-
ног учинка „централе” а на другој цифре, еври 
од тог дана продате струје. Бројке већ ту ка-
жу колико новца баш тог часа „капље” у Ели-
јево приходно чанче, од продаје киловат-часо-
ва систему ЕДФ. 

Месечно, овај ситни индивидуални про-
извођач француске еко-струје у стању је да 
продукује двоструко више киловат-часова у 
односу на сопствено потрошену енергију. На-
мирује, значи, своје потребе? Не, јер сценарио 
„Електрисите д Франс“ не предвиђа да њего-

свЕТ Соларна енергија све више 
примамљива и за домаћинства 

Француске 
кровне централе

Настојање 
Француске да 

субвенционише 
соларно произведене 

киловат-часове 
помогло је да 

многи Французи, 
уз неслућену 

добит, пласирају 
своје породичне 

уштеђевине.

 Откупљени 
киловат-час плаћа 

се по цени око 60 
центи, а продати 

из мреже тим 
купцима је пет 
пута мањи, око 

десет центи
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ви ситни суинвеститори у процесу “солариза-
ције” Француске сами троше произведено, већ 
да испоручују – а то није регулисано забрана-
ма, него ценама. Сваки откупљени киловат-
час плаћа им се по око 60 центи, а онај њима 
продати, из мреже, као потрошачима, пет пу-
та мање, нешто изнад десет.   

Могуће је да то и јесте разлог што је модел-
партнер ЕДФ породица са два члана и мањом 
сопственом потрошњом. У погону су не један, 
већ два мерна апарата, „увозни” и „извозни”. 

У Каркасону постоји фирма чији струч-
њаци инсталирају, али су при руци и да обја-
сне посао ЕДФ и грађана с кућним „центра-
лама”. Фирма каже, идеални „пројектова-
ни” партнер ЕДФ је „двочлано домаћинство 
с кровом за панеле капацитета 2940 w”. Да-
кле, капацитет је лимитиран. Није се желело 
да услове уговора ЕДФ са Стелом и слични-
ма користе и произвођачи соларне енергије 
већих размера, с панелима на земљишту. За 
такве су друга правила, углавном без једна-
ког финансијског подстицаја какав је пружен 
домаћинствима. 

За Елија Стелу, цена инсталирања, рада, 
материјала и повезивања „централе” с мре-
жом ЕДФ била је 20.750 евра, укључујући и по-
рез. Са становишта ЕДФ, његово домаћинство 
ће 20 година производити по 3.278 kwh годи-
шње и зарађиваће по 2.329 евра годишње про-
дајом струје. Инвеститору је 8.000 евра враће-
но на основу пореских ослобођења и држав-
них субвенција. Уз помоћ оловке спуштене на 
папир произилази да ће се сума коју је уложио 
отплатити за око шест година, а да ће приход 
од продаје струје у периоду претеклом до две 
деценије, бити нека врста камате на инвести-
рани новац. Реч је о више од 15 одсто прираста 
годишње. Толико се одавно више не обећава 
ни уз акције с високим ризиком, а камоли уз 
штедњу код банака. 

 ❚ Трговина какве нема
Ретко би се где још нашло такве тргови-

не, али ово у Француској и није трговина, не-
го политика. Француска је спасла себе великог 
увоза и потрошње енергије фосилног порекла. 
Тражећи, међутим, излаз у другом правцу, по-
стала је у међувремену зависник од нуклеар-
но произведене струје (77,9 одсто електропро-
дукције). Њено садашње настојање је да, уз по-
моћ субвенција и политике повластица, про-
шири ослонац на обновљиву, пре свега солар-
но произведену струју, и то уз што јефтини-
је произведен киловат-час. А до њега се стиже 
све већим капацитетима. 

Фотоволтне ћелије виде се ту и тамо и на 
крововима Париза, не само на сунчаном југу. 
Те, у Паризу, производе струју по цени од 0,31 
евра за kwh – 0,08 евра јефтиније него 2007, 
пет година раније. Једноставно, умножен је 
број кровних париских „централа”. 

Растућа цена енергије, опасности по људ-
ско окружење и енергетска конкуренција, мо-

тивисали су Владу Француске да афирмише 
широку скалу финансијских подстицаја, ма-
да најчешће кроз субвенцију за сваки солар-
но добијен kwh и кроз пореске олакшице они-
ма који се упусте у заједнички подухват. На 
пример, захтев владе ЕДФ-у да такву енерги-
ју откупљује по цени од 0,31 евра (када је реч 
о „плантажама” фотоћелијских панела на зе-
мљишту) и 0,58 евра kwh (када је реч о „кро-
вовима”), уместо за свега 0,11 евра, колико би 
kwh иначе коштао на тржишту. Онда, доде-
љује се порески кредит партнеру-инвестито-
ру, уколико улаже у инсталацију обновљивог 
извора. Даље, ту је и директна субвенција за 
инсталацију соларних панела. А, на крају, и 
50 одсто пореског кредита за износ исплаће-
ног рада и купљеног материјала.  

Произвођачи јефтиније добијеног киловат-
часа субвенционисани су мањим, а произво-
ђачи скупљег, већим субвенцијама. Компани-
је произвођачи соларне енергије, „плантаже-
ри” фотоћелијских панела, добијају мање суб-
венција ако су у сунчано интензивним преде-
лима, а више када соларну струју производе у 
мање повољним природним условима. 

Крајњи циљ је, дакле, да се помогне што 
брже увећање генеришућих инсталација, јер 
оне су предуслов јефтино добијеног еко-ки-
ловата – а онда, с порастом понуде соларне 
енергије смањиваће се и на крају сасвим уки-
нути и државне повластице. Услови партнер-
ства кућевласника и ЕДФ у инвестирању у ки-
ловат-часове мењају се. Као и увек, најбоље су 
прошли они који су били први. Међу њима и 
Елио Стела, с пуно разлога да се у свом пен-
зионерском спокоју препушта италијанским 
тенорима.

ПетАР ПоПовић

Обећавајућа 
тенденција
Француска цена далеко је од 
америчке тог истог киловат-
часа (0,06 евра, односно 0,08 
долара или ако је реч о цени из 
2007. године - 0,11 евра или 0,14 
долара). Тенденција је, међутим, 
обећавајућа. Француске 
медитеранске локације, какве 
су и те широм области 
Лангедок/Русион или у 
Прованси, обећавају даље 
појефтињење соларно 
добијеног киловат-часа, разуме 
се уз продужену сарадњу 
„Електрисите д Франс“ са све 
већим бројем заинтересованих 
домаћинстава. Или речником 
економије – уз стално ширење 
нових генеришућих 
могућности. 

 ❚ Кровне централе ничу у домаћинствима на француском југу
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Угљу није одзвонило
Угаљ је последњих година био изло-

жен општем удару као главни кри-
вац за еколошка загађења, односно 

велике емисије угљен-диоксида. Бежа-
ње од термоелектрана на угаљ и сталне 
претње све већим „глобама” због штет-
них емисија, које ће њихову производњу 
струје учинити веома скупом, у послед-
ње време све више јењава. Штавише угаљ, 
односно термоелектране на угаљ поново 
се враћају у светску енергетику, пре свега 
због цене која у кризним временима, по 
свему судећи, игра пресудну улогу, али и 
због нових прерасподела других енерге-
ната, посебно америчке производње гаса 
из уљних шкриљаца. 

Тако, на пример, аналитичари "Том-
сон Ројтерса" израчунали су да ће раст 
коришћења угља у производњи елек-
тричне енергије у Европи, после про-
шлогодишњег пада од 1,8 одсто, ове го-
дине изазвати повећање емисије угљен-
диоксида за 2,2 одсто. Навели су да је то 
последица мањих трошкова у производ-
њи електричне енергије из све јефтини-
јег угља.

У Немачкој су у овој години забеле-
жене значајне промене у вези са кори-
шћењем угља. Тамо су, према анализи, 
произвођачи електричне енергије из ТЕ 
на угаљ од почетка ове године остварили 
нето зараду од просечно 6,5 евра по ме-
гават-сату, у поређењу са нето губитком 
од 7,9 евра по мегават-сату, који су оства-
риле термоелектране на гас. 

Паоло Коге, виши аналитичар у бан-
ци Сосиете Женерал, каже да би у Евро-
пи угаљ требало да поскупи 50 одсто да 
би се избрисала ценовна предност над 
природним гасом. У Француској, која се 

доминантно ослања на струју из ну-
клеарки, термоелектране на угаљ про-
извеле су 44 одсто више енергије у пр-
вих осам месеци ове године у односу 
на исти период 2011. године. Британија 
је у првој половини године забележила 
скок потрошње угља од 43 одсто на го-
дишњем нивоу. 

 ❚  САД: преплитање гаса из 
шкриљаца и угља

САД су ове године повећале извоз 
угља чак за 29 одсто, после експлозивног 
скока производње гаса из уљних шкри-
љаца, чиме су смањене могућности за 
пласман угља у тој земљи. Међутим, 
америчка Енергетска информативна 
агенција (ЕИА) предвиђа нови скок са-
горевања угља у САД, јер се очекује по-
скупљење гаса произведеног из шкри-
љаца за, како се процењује, око 19 одсто.

Лежишта угља у свету знатно су ра-
зуђенија од лежишта нафте и гаса и овај 
енергент је многим земљама знатно до-

ступнији. Истини за вољу, емисија угљен-
диоксида и загађења сумпор-диоксидом 
и азотним оксидима заиста представља-
ју веома отежавајући фактор. Међутим, 
чињеница је да се у последње време уве-
лико ради на новим техничким и техно-
лошким решењима, која настоје да овај 
највећи узрок непожељности термоелек-
трана на угаљ елиминишу или бар знат-
но ублаже. Термоелектране најновије ге-
нерације могле би убудуће да оставе ме-
сто производњи електричне енергије из 
фосилних горива. Како пише немачки 
лист „Шпигл“, термоелектрана на угаљ 
немачке компаније Rwe у Нидераусему, 
месту код Келна, отвара простор тој пер-
спективи захваљујући сагоревању угља 
на нови, неконвенционалан начин и ре-
шава кључни проблем у приближавању 
термоелектрана на угаљ алтернативним 
изворима енергије. 

Конкретније, конвенционалне елек-
тране најпре претварају угаљ у прах, ко-
ји се затим сагорева у котлу. Међутим, 
овде се такозвани пулверизовани угаљ 
најпре складишти у силосу, што омогу-
ћава много непосреднију контролу ко-
личина које ће се касније сагорети. Тер-
моелектрана са овим силосом, наиме, 
може да ради и капацитетом од свега де-
сет одсто, што није могуће код конвен-
ционалних ТЕ, где и најсавременије мо-
рају да користе најмање 35 одсто инста-
лисаног капацитета. Масовнији улазак 

свЕТ Светски енергетски токови

У Европи нагло порасла 
потрошња угља у 

термоелектранама, а 
азијске земље убудуће 

намеравају навелико да 
користе „црно злато“

 ❚ Термоелектрана на угаљ у Нидераусему код Келна, сагорева угаљ на нови, неконвенционалан начин

 ❚ Екологија - нова ставка у цени угља
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обновљивих извора енергије у енергет-
ске миксове многих земаља уздрмао је 
досадашњи систем, јер су мрежни опе-
ратери у обавези да приоритетно пре-
носе енергију из чистих извора у мрежу. 
Јапански „Хитачи пауер“ (Hitachi Power) 
процењује да ће се коришћење обновљи-
вих извора енергије удвостручити, или 
утростручити до краја ове деценије, док 
ће потражња енергије из необновљивих 
извора пасти на половину оне из 2010. го-
дине. Самим тим на тржишту ће прежи-
вети само оне термоелектране способне 
да се брзо прилагоде променама у прои-
зводњи и потрошњи.

 ❚ Складиштење угљен-диоксида
У свету има и других пројеката, ко-

ји се баве уклањањем штетних гасова 
из термоелектрана на угаљ. Недавно је 
представљен и пројекат термоелектра-

не која упија велике количине угљен-ди-
оксида, уз помоћ високог флексибилног 
торња од челичне мреже и карбонских 
влакана, мада још није прецизно обја-
шњено како би цела та скаламерија тре-
бало да функционише.

Мора се признати да посебну па-
жњу привлачи и кинески начин тре-
тирања угља у појединим провинција-
ма. Наиме, Кина ће потрошити 14 ми-
лијарди долара за пројекте за прераду 
угља из удаљених региона - у гас. Да-
кле, овде имамо случај коришћења га-
са добијеног из многих разуђених ле-
жишта угља које Кина има. Очекује се 
да ће први пројекат „угаљ у гас” (coal-
to-gas - CtG) бити покренут крајем ове 
године. До 2015. у Кини очекују да на 
тај начин добију чак 15 милијарди куб-
них метара гаса годишње, око седам од-
сто укупних потреба за енергентима у 
тој земљи. Изградња прве CtG фабрике, 
која ће коштати између 630 и 950 мили-
она долара, почела је у јулу ове године. 

Пројекат реализује једна државна ком-
панија заједно са две приватне фирме. 
Власти Кине очекују да слична преду-
зећа буду основана и у другим провин-
цијама у којима постоје велике зали-
хе угља, али и значајни водни ресурси, 
јер је за производњу 1.000 кубика гаса 
из угља потребно пет до шест тона во-
де. Међународна агенција за енергети-
ку (ИЕА) прогнозирала је да ће НР Ки-
на у 2013. години заузети треће место 
у свету по потрошњи гаса - после Сје-
дињених Америчких Држава и Русије, 
а снабдевања удаљених региона гасом 
добијеним из угља, а не изградњом ду-
гих и скупих гасовода, свакако спада у 
до сада неуобичајена решења.

 ❚  Азија увози све веће количине 
„црног злата“

И Русија не само да се не одриче 
производње угља већ она, према наво-
дима агенције Итар-Тас, стално расте 
од 1998. године и до 2020. достићи ће 

380 милиона тона, а до 2030. производ-
ња ће бити увећана за још 50 милиона 
тона. Истовремено расте извоз угља. 
Русија је 2011. године извезла 79 мили-
она тона угља на атлантско тржиште и 
32 милиона тона на Азијско-пацифич-
ко тржиште. Очекује се даљи раст изво-
за на атлантско тржиште за шест мили-
она тона, док би највећи део раста ипак 
требало да буде остварен у Азијско-па-
цифичком региону.

И САД највише извозе угаљ у Азију. 
Током прошле године из САД је извезено 
107 милиона тона угља, у вредности од 
скоро 16 милијарди долара. То је најви-
ши ниво извоза у последње две деценије. 

Азијска развојна банка у недавном 
извештају о климатским променама и 
прилагођавању енергетског сектора на-
вела је да ће се азијске земље и у наред-
них неколико деценија у производњи 

електричне енергије ослонити највише 
на угаљ. 

Извоз угља из САД у Јужну Кореју 
прошле године повећан је за 81 одсто (на 
више од 10 милиона тона). Скок извоза у 
Индију био је 65 одсто (раст од 4,5 мили-
она тона), Јапан је купио скоро седам ми-
лиона тона (што је 119 одсто више), јер та 
земља тражи алтернативу за нуклеарну 
енергију, после земљотреса и цунамија у 
нуклеарном комплексу Фукушима.

Дакле, све заступљенија мишљења да 
ће ветроелектране брзо „одувати“ угаљ, 
очигледно су засада неоснована. Истина 
је да и саме ветроелектране, због њихо-
ве велике нестабилности и несталности 
у раду, сада не могу без термоелектрана 
на угаљ које, у највећој мери “пеглају“ ту 
њихову нестабилност. Зато је далеко из-
весније да ће се термоелектране на угаљ 
технолошки знатно унапређивати, како 
би се смањиле емисије штетних гасова, 
него да ће оне убрзано нестајати.

ДРАгАн обРАДовић

Без ефеката „стаклене баште“
Шведска компанија Ватенфал (Vattenfall) 
пустила је недавно у рад прототип 
термоелектране на угаљ у месту 
Спремберг (Spremberg) на истоку Немачке, 
за коју се тврди да, захваљујући новој 
технологији, готово не емитује штетне 
гасове са ефектима стаклене баште. 
У овој термоелектрани названој „Црна 
пумпа“, ухваћени угљен-диоксид 
компримује се до претварања у течно 
стање и потом инјектује и печати у 
складишта дубоко испод површине земље. 
У случају ове пилот-термоелектране, 
угљен-диоксид претворен у течност 
транспортује се цистернама 350 
километара на север Немачке, где се трајно 
складишти у једном испражњеном 
лежишту природног гаса. 

 ❚ Угљу ће се и даље посвећивати велика пажња
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вЕсТи   из ЕнЕргЕТикЕ

Граде НЕ ван Јапана 
ТОКИО - Јапанске фирме „Хитачи“ и „Тошиба“ 
најављују градњу чак шест нових нуклеарних 
електрана у Великој Британији. „Хитачи“ је од 
немачких енергетских концерна RWЕ и Е.ОN 
купио британски пројекат изградње шест 
нуклеарних електрана „Хорајзн” за 696 милиона 
фунти. После прошлогодишње хаварије јапанске 
нуклеарне електране „Фукушима“ и одлуке 
немачке владе да затвори све нуклеарке, 
немачке фирме су одлучиле да потпуно напусте 
ову врсту енергије.  
Супротну стратегију изабрали су јапански 
произвођачи нуклеарних постројења које је 
немачко напуштање мотивисало за експанзију у 
иностранству. До 2023. године Велика Британија 
затвориће све нуклеарне електране, што значи 
смањење садашњих испорука за 18 одсто. 

извоР: РојтеРС

RWЕ не плаћа преузети гас
БЕЧ - Арбитражни суд у Бечу донео је одлуку о спору између чешке фирме 
„RwЕ Трансгас“ и руског „Гаспрома“ око плаћања уговорених, а непреузетих 
количина овог горива, којом се даје за право чешкој фирми. Оваква одлука је 
историјски преседан - по први пут се даје за право некој фирми у Европи да не 
плати за уговорени, а непреузети гас, па је „Гаспром“ одмах најавио жалбу ви-
шој инстанци, траживши пола милијарде долара. Случај би требало правно да 
се оконча у марту идуће године.

Таква одлука арбитраже могла би да отвори врата за успех и другим европ-
ским фирмама које су у споровима са руским гигантом. Спор у коме је RwЕ 
успео је такозвани случај Вемекс (Vemex case). Укратко, RwЕ је 2011. године 
уместо 9,2 милијарде кубних метара, преузео 8,2 милијарде. Према уговору 
take-or-pay (узми или плати), RwЕ је требало да плати непреузети гас и по том 
основу „Гаспром“ је тражио од чешког партнера пола милијарде долара. Аргу-
ментација RwЕ се ослањала, пре свега, на то да у Чешкој постоји фирма-унука 
„Гаспрома“ (основала ју је „Гаспромова” ћерка-фирма) „Вемекс“, која у Чешку 
годишње увезе око пола милијарде кубика гаса и директно конкурише „Транс-
гасу“.  извоР: АгенЦијА чтК

ЧЕЗ одлази из Албаније?
ПРАГ - Чешки енергетски концерн ЧЕЗ решиће до краја године у преговорима 
са албанском владом судбину инвестиције у аквизицију националног дистри-
бутивног предузећа. Већина чешких аналитичара сматра да је могућ и одлазак 
чешког инвеститора из ове земље, као и да ће се спор решавати арбитражом. 
Наиме, влада, у чијој су својини електроенергетски извори, повећала је цену 
електричне енергије за половину, али није дозволила никакво повећање цена 
дистрибутивној компанији која је због тога имала губитак од око 70 милиона 
евра. ЧЕЗ је 2009. године за 76 одсто удела у дистрибуцији платио 102 милиона 
евра, а потом уложио још око 20 милиона евра. 

Промена регулаторних услова сматра се јединим решењем којим би се омо-
гућило да се, уз минимални профит, повећане цене енергије пренесу у цене за 
потрошаче.  извоР: HospodarskE noviny  

Рекордна експлоатација нафте 
МОСКВА - Руска експлоатација нафте постигла је 
нови рекорд у октобру – у просеку се дневно 
производило 10,46 милиона барела (прерачунато 
у тоне, месечна продукција је износила 44,23 
милиона тона), што је највише од распада СССР. 
Тиме Русија остаје највећи светски произвођач 
нафте, испред Саудијске Арабије, чија је дневна 
експлоатација износила 9,95 милиона барела. 
Иза раста руске експлоатације нафте стоји главна 
државна нафтна компанија „Росњефт“ која је, по 
преузимању свог главног конкурента у Русији, 
фирме ТНК-БП, постала највећи произвођач нафте 
на свету. Кремљ настоји да повећа производњу 
нафте или бар одржи дневни ниво изнад десет 
милиона барела, зато што од продаје нафте битно 
зависи стање државне благајне. Експлотација 
нафте и гаса сада учествује петином у расту бруто 
домаћег производа и доноси половину прихода 
буџету.  извоР: КоМеРСАнт      
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Све на сунце 
ВЕЛИНГТОН - Острва архипелага Токелау, која 
припадају Новом Зеланду, у потпуности су 
прешла на енергију Сунца и тиме постала прва 
територија у свету која користи искључиво тај 
извор енергије. Соларни панели размештени су 
на три највећа атола, а имају довољно снаге да 
покрију потребе целог архипелага. 
Пројекат је коштао 8,5 милиона долара, од којих 
су седам милиона обезбедиле власти Новог 
Зеланда. До сада је Токелау у потпуности зависио 
од генератора који су радили на дизел гориво, 
што је било сувише скупо и било је штетно за 
животну средину. На увоз дизела локалне власти 
су морале да дају око милион долара годишње, а 
новим технологијама избећи ће честе кварове 
приликом напајања, који су се догађали код 
дизел генератора.  извоР: би-би-Си

Одбијена градња нуклеарки
ВИЛНИУС - Литванци су на референдуму 
одржаном крајем октобра одбацили план за 
градњу нове нуклеарне централе ради 
смањивања енергетске зависности од Русије. 
Против градње нуклеарке изјаснило се 62 одсто 
изашлих бирача, док је за нуклеарку било 35 
процената. 
После затварања једине литванске нуклеарке, 
„Игналине“, 2009. године, из Русије се, наиме, 
покрива око 50 одсто потреба Литваније за 
струјом. „Игналина“, саграђена у време СССР-а, 
која је покривала око 70 одсто националних 
потреба за електричном енергијом, затворена је 
у складу са обавезама земље из споразума о 
ступању у ЕУ. 
 извоР: ЖечПоСПолитА  

Јужна Африка окреће се 
"зеленој" енергији
ЈОХАНЕСБУРГ – До 2016. године Министарство енергетике Јужне Африке уло-
жиће у подизање нових ветрофарми и соларних електрана чак 5,4 милијарде 
долара. Планирана је изградња инсталисаних капацитета од 1.400 Мw. Реч је 
о 28 пројеката, од чега је 18 соларних електрана укупне снаге 732 Мw, а оста-
так су ветрофарме снаге 668 Мw. Како је предвиђено од 2014. године соларне 
електране и ветро фарме ће сукцесивно улазити у енергетски систем Јужне 
Африке. До 2025. године се планира да 15 одсто потреба за струјом буде обез-
беђено из ветра и сунца.

Више од десет година енергетски стручњаци у Јужној Африци разрађују 
стратегију масовне изградње ветрофарми и соларних електрана, пре свега због 
рељефа и климе. Јужна Африка данас обезбеђује 85 одсто потреба за електрич-
ном енергијом из врло моћне флоте термоелектрана на угаљ и гас (укупни ин-
сталисани капацитет је 41.000 Мw), а до 2025. године планира се још 9.000 Мw 
инсталисане снаге, и то највише из термо-сектора.  извоР: Wind poWEr 

Кина наставља да гради 
мамутске ХЕ
ПЕКИНГ - У провинцији Јунан, Кинези настављају ужурбано да граде две ма-
мутске хидроелектране на реци Јингша, највећој притоци Јангцеа. Реч је о ХЕ 
„Xилодоу“, инсталисане снаге 12.600 Мw, и ХЕ „Xиангјиаба“, инсталисане сна-
ге 7.400 Мw, које ће по завршетку бити најјаче кинеске хидроелектране.

Према пројекту, на реци Јингша подићи ће се чак 30 мањих или већих бра-
на, а централна „Xилодоу“ биће висока чак 285,5 метара, трећа по висини у све-
ту, што је равно висини солитера од 95 спратова. Имаће 18 турбина и биће ло-
цирана на граници провинција Јунан и Сичуан. Вредност посла је 67,5 мили-
јарди јуана.

Иако противници изградње брана у Кини и свету упозоравају да ће се овако 
уништити флора и фауна на највећој притоци Јангцеа и да је тај део Кине по-
дложан разорним земљотресима, радови одмичу, јер су потребе за новим ки-
ловатима огромне. извоР: tHE tElEgrapH
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Раст соларне енергије  
БЕРЛИН - У Немачкој је у прва три квартала ове 
године производња соларне енергије порасла  за 
половину у односу на прошлу годину, и достигла 
24,9 милијарди киловат-сати. Истовремено, 
према саопштењу немачког Удружења 
енергетике и водопривреде (БДЕW),  производња 
енергије ветра повећана је са 32,5 на 35 
милијарди киловата, чиме су ветрењаче остале и 
даље највећи произвођачи енергије из 
обновљивих извора. Њихов удео у укупној 
производњи порастао је са 8 на 8,6 процената, 
док је удео соларних извора повећан са 4,1 на 6,1 
одсто. Немачка влада је, након прошлогодишње 
хаварије на НЕ „Фукушима“ у Јапану, одлучила да 
напусти нуклеарне изворе и да их замени 
обновљивим изворима.

извоР. ДПА 

Камбоџа одобрила 
изградњу бране
ПНОМ ПЕН - Влада Камбоџе одобрила је 
изградњу контроверзне бране "Сесан 2", на реци 
Меконг, инсталисане снаге 400 МW. Будућа брана 
лоцирана је у северној провинцији Сиунг Тренг, а 
носиоци овог посла, вредног 781,5 милиона 
долара, јесу кинеске и вијетнамске енергетске 
компаније. У току су завршне припреме за 
расељавање више од 50.000 становника у селима 
које ће потопити будуће акумулационо језеро. 
У плану је да се до 2019. године, широм Камбоџе, 
изгради још девет брана са укупном снагом 2.045 
МW. Четири бране граде кинеске компаније 
средствима својих банака.

извоР: АФП

Највећа ветрењача у Европи
БУКУРЕШТ -  Највећа електрана у Европи, у власништу ЧЕЗ-а, почела је да ра-
ди у Румунији. Укључивањем нове турбине снага парка ветрењача "Fantane-
le/Cogealac" на Црном мору достигла је за Европу рекордних 540 мегавата. До 
краја године укључивањем преостале 24 турбине овај парк достићи ће плани-
рану снагу од 600 мегавата. 

Групација ЧЕЗ купила је овај пројекат 2008. године, а прву турбину, од укуп-
них 240, пустила је у рад 2010. Целокупна инвестиција ЧЕЗ-а у овај парк износи 
1,1 милијарду евра. Почетком ове године ЧЕЗ је од рада ветрењача у овом парку 
имао приход од око 28 милиона евра. Парк се налази на обали мора на просто-
ру од 6x12 километара и користи турбине снаге 2,5 Мw које је испоручио аме-
рички „Џенерал Електрик“. извоР: АгенЦијА чтК    

Ништа без угља
ЕСЕН - Немци се радо хвале брзим растом производње електричне енергије из 
обновљивих извора која већ има удео од четвртине у укупној продукцији, али 
расте и производња енергије из угља. RwЕ је крајем августа, у близини Кел-
на пустио у рад своје највеће и најмодерније блокове у термоцентрали на угаљ 
„Нојрат“ и то два пута по 1.100 мегавата. Нови капацитет је и блок од 675 Мw 
термоцентрале на угаљ у саксонском Боксбергу који је крајем октобра пустио 
у рад шведски концерн „Ватенфал“. 

Енергетски концерни, који немају своје руднике угља, ослањају се на угаљ 
из увоза и граде нове угљене термоцентрале. Само током идуће и 2014. године 
планира се да се отворе капацитети ТЕ на угаљ већи од 8.000 Мw. Бум угљених 
централа и тзв. зелених извора треба да покрије мањак који настаје затварањем 
осам нуклеарних централа, о чему је лане, после катастрофе у јапанској Фуку-
шими, одлучила влада Ангеле Меркел.  извоР: АгенЦијА ДПА
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Кубанске ветрофарме 
преживеле "Сенди"
ХАВАНА - Иако је ураган Сенди на источној обали 
Кубе, око другог највећег града Сантјага де Куба, 
уништио на стотине куће, две ветрофарме у 
провинцији Холгун преживеле су невреме и 
несметано раде. Оне су подигнуте 2008. и 2010. 
године и представљају велики почетак окретања 
Кубе снази ветра у производњи електричне 
енергије.

извоР: ФоРбС

Мањак смећа
СТОКХОЛМ - У већем делу Шведске нема уопште 
отпада, па је ова земља приморана да га увози из 
иностранства, како би наставила процесе 
рециклаже којима производи огромне количине 
електричне енергије и горива. Шведска  "увози" 
ђубре из суседне Норвешке, како би наставила 
свој програм рециклаже смећа за производњу 
енергије за хиљаде домаћинстава. 
Само четири одсто ђубрета у овој земљи заврши 
на депонијама,а више од 90 одсто отпада који 
произведу домаћинства, рециклира се и поново 
искоришћава у производњи електричне енергије 
и горива. Од 2005. године, у Шведској је 
забрањено одлагање органског смећа на 
депоније. Уместо тога, оно се биолошки третира 
ради прављења компоста, биогаса и ђубрива.

извоР: Фонет

Скупља „чиста“ енергија
БЕРЛИН - Цене струје у Немачкој порашће идуће године за 10 до 11 одсто, што 
је највиши раст у последњих 10 година. То је, пре свега последица, повећаног 
дотирања обновљивих извора тако да ће додатак за развој ових извора дости-
ћи 2013. године рекордних 5,3 центи по киловат-сату (сада износи 3,59 центи). 

Према рачуници специјализованог портала „Веривокс“, цена ће порасти нај-
мање за седам посто, а на минималних десет одсто поскупљења рачуна и најве-
ћи испоручилац струје на истоку Немачке „ЕнвиаМ“. Овакво поскупљење, које 
ће трошкове за струју домаћинствима повећати за најмање 100 евра годишње, 
неподношљиво је, према мишљењу организација потрошача, али и политичара.

Министар за животну средину Петер Алтмајер најавио је радикалну рефор-
му система подршке развоју обновљивих извора. Може се претпоставити да ће 
се део терета дотирања пребацити на државу, али ће и произвођачи еко-енер-
гије морати да се задовоље мањим дотацијама. Чак 93 посто Немаца подржа-
ва стимулисање раста обновољивих извора, али скоро две трећине сматра да је 
повећање цена по том основу превисоко.  извоР: HandEsblat

БЕРЛИН - Представници влада Марока, Француске, Италије, Малте и Луксем-
бурга поптисали су у Берлину с представницима немачке владе споразум о на-
мерама за заједничку градњу соларне енергане у Мароку, вредне 778 милиона 
долара, односно око 600 милиона евра. У пројекат ће се, како се претпоставља, 
накнадно укључити и влада Шпаније, која је због свог географског положаја и 
економских  интереса, незаобилазни партнер, јер све шпанске стручне анали-
зе иду у прилог потребе и оправданости ове заједничке инвестиције. 

Кроз шпанску преносну мрежу пролазиће део електричне енергије про-
изведене у овој и другим соларним централама које ће се градити у пустињ-
ским областима у Мароку, Алжиру и другим земљама Магреба у оквиру про-
јекта „Десертек“. Друга, источна линија преноса енергије произведене у Саха-
ри, ићи ће у Европу преко Италије. Ова инвестиција у Мароку је прва етапа у 
реализацији гигантског пројекта „Десертек“ која ће коштати укупно 400 ми-
лијарди долара.  извоР: АФП  

Договор о градњи
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 ❚ Република Српска

„Гацко” остварује план
Захваљујући квалитетно урађеном генералном 
ремонту и доброј погонској спремности, 
Термоелектрана „Гацко” остварила је прошлог 
месеца највећу месечну производњу од марта 
2000. године. Ова електрана је у октобру дала 
171.828.800 киловат-часова и остварен је план 
производње за десет месеци. 
- Сва је прилика да ће ТЕ „Гацко” до истека године 
достићи „зацртаних” 1.433.000.000 киловат-
часова електричне енергије - рекао је Максим 
Скоко, руководилац ове ТЕ. - Препрека ка 
остварењу тог циља нема, залихе угља на 
депонији довољне су за тронедељни рад, а 
обезбеђене су и неoпходне количине осталих 
енергената, уља и мазива, хемикалија и 
техничких гасова.

 ❚ Бугарска 

„Белене“ на референдуму
Бугарски грађани 27. јануара, на референдуму, 
одлучиваће о изградњи атомске централе 
„Белене”. Испред њих ће бити једно питање: „Да ли 
сте за то да се развија нуклеарна енергетика у 
Бугарској изградњом нове нуклеарне електране?“
Влада ове земље је у марту одлучила да са руском 
компанијом „Атомстројекспорт“ раскине уговор о 
градњи друге нуклеарке на Дунаву, од 2.000 
мегавата, јер не може да плати цену изградње од 
око шест милијарди евра, плус камате на 
евентуалне кредите. Првобитна цена, очекивана 
када је 2008. са руском компанијом потписан 
уговор уговор о изградњи, износила је нешто 
мање од четири милијарде евра, плус додатак за 
прилагођавање инфлацији. Јануарски 
референдум је последњег дана октобра расписао 
бугарски председник Росен Плевнелиев. 

црна Гора

Нова бројила за 
50.000 домаћинстава
Са уграђених 50.000 нових, најсавременијих бројила, „Електропривреда Цр-

не Горе“ већ 15. октобра премашила је 70 одсто годишњег плана пројек-
та унапређења система мерења у дистрибуцији електричне енергије. Највећи 
број нових струјомера, укупно 32.214, до сада је уграђен у Подгорици, Никши-
ћу и Цетињу. На северу земље, у Колашину, Мојковцу, Бијелом Пољу, Рожаја-
ма и Беранама, до сада их је добило 4.614, а на југу, у Бару, Будви, Тивту и Хер-
цег Новом 13.469 домаћинстава. Акција је током јесени настављена у Котору и 
Улцињу, док ће, како су навели у ЕПЦГ, у Пљевљима и на Жабљаку стартовати 
после зимске сезоне.

Пројектом је предвиђе-
на и реконструкција мер-
них места, уградња нових 
ормара и довођење мреже у 
стање које може да подржи 
модерну технологију за да-
љинско мерење потрошње. 
Значајно је повећана преци-
зност мерења, а могућност 
субјек ти в не грешке прили-
ком очи та вања бројила све-
дена је на минимум. Доказ 
за то је све мање реклама-
ција на рачун из рејона где 
су уграђена нова бројила. 
Овај пројекат је вредан око 
43 милиона евра. 

Албанија

Зајам за куповину енергије 
Влада у Тирани усвојила је одлуку да буде гарант Електроенергетској кор-

порацији Албаније за кредит од 40 милиона евра намењених набавци елек-
тричне енергије из иностранства и енергије произведене у новим хидроелек-
транама у земљи. Другог решења није било, јер Албанија ове године треба да 
увезе пет пута више електричне енергије у односу на лане или чак 30 пута ви-
ше у односу на 2005. годину. Разлог лежи у енергетској кризи у земљи, као и ни-
ским водостајима на бранама ХЕ.

Албанија, уколико жели да задовољи све потребе за киловат-сатима, како је 
рекао Генц Рули, министар енергетике, за увоз струје мора да издвоји 215 ми-
лиона долара.

Балкански 
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 ❚ Хрватска

Већа снага ХЕ „Закучац”
Највећа инвестиција „Хрватске 
електропривреде” у овом тренутку је 
ревитализација највеће хидроелектране, ХЕ 
„Закучац”. На реализацији овог пројекта, вредног 
милијарду куна, ангажовано је 21 предузеће, 
међу којима је највише хрватских, што је одличан 
пример упошљавања домаће привреде.
До краја године биће замењена прва од укупно 
четири производне јединице ове ХЕ. Измена 
преостала три агрегата очекује се до краја 2015. 
године. Захваљујући модернизацији 
инсталисана снага ХЕ „Закучац” ће, по завршетку 
радова, бити повећана за 52 МW, чиме ће 
годишња производња од 1.458 GWh увећати за 
додатних 58 GWh.

 ❚ Босна и Херцеговина

Кредитом до нове ХЕ 
Немачка развојна банка (KfW) заинтересована је 
да под повољним условима финансира пројекат 
изградње хидроелектране „Јањићи“ на реци 
Босни. Како су саопштили из „Електропривреде 
БиХ”, укупна вредност овог објекта је 37 милиона 
евра. KfW банка обезбедиће 30 милиона, а 
остатак новца издвојиће ЕП БиХ из сопствених 
средстава.
Представници ЕП БиХ и KfW банке потписали су 
записник о процењивачкој мисији, чиме је 
створена формална претпоставка за наставак 
активности на обезбеђењу кредита за изградњу 
хидроелектране. Нова електрана снаге 13,3 
мегавата годишње ће давати око 68 милиона 
киловат-часова струје.

Словенија

Високе казне за кашњење 
Високе казне Европске уније прете Словенији, јер касни са применом европ-

ских директива које се односе на енергију, односно са њиховим уношењем 
у свој правни систем.

Ове директиве Словенија је морала да примени до 3. марта 2011. године, а 
како то није учинила, из Европске комисије јој је запрећено да ће за сваки дан 
кашњења двеју директива о гасу и електричној енергији морати да плати ка-
зну од 10.287 евра по директиви. Ову казну ће избећи само ако обавезу испу-
ни пре него што јој то одреди Европски суд правде, пред којим ће бити тужена 
због прекорачења рокова. У случају позитивне одлуке суда, казну ће морати да 
плати од дана изрицања пресуде до завршетка имплементације директива, а 
коначан износ казне ће, како је објавила ЕК, одредити овај суд.

Румунија

Бржи темпо градње
Градња заједничког румунско-бугарског гасовода „Јоргево-Русе“ биће завр-

шена током 2013. године.  Како је објаснио Родин Трајку, румунски мини-
стар економије, са бугарским колегама је договорен убрзан темпо градње овог 
гасовода, који пролази дном Дунава и спаја Бугарску и Румунију. Изградња га-
совода почела је званично у августу ове године. 

Према речима Трајкуа, овај гасовод биће део пројекта „Набуко“ и играће ва-
жну улогу у енергетској сигурности обе земље. Очекује се да ће преко гасовода, 
који ће повезивати румунски град Јоргево са бугарским градом Русе, Бугарска 
увозити 1,5 милијарди кубика гаса из Румуније. Пројекат се финансира из Европ-
ског фонда за регионални развој у оквиру програма о прекограничној сарадњи.

  мозаик
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 ❚ БИОСКОП

„Артиљеро“

 ❚ КОНЦЕРТ

„2Cellos”

Прича новог домаћег филма „Артиље-
ро“, у режији Срђе Анђелића, прати 

Малог (Јован Коларић), који има 17 го-
дина и навија за Црвену звезду, али се не 
сналази у окружењу хулиганизма и на-
сиља. Од старијег брата Злаје (Небојша 
Глоговац) стално слуша приче о вели-
ким успесима из прошлости свог оми-
љеног клуба. Цело његово окружење 
углавном „седи и добацује“, а нико ни-
шта не предузима како би се превази-
шла летаргија. Посебно му смета што 
нема идола, неког хероја на кога би се 
угледао. Упознаје Ану (Ана Коњовић) ко-

ја је, као и он, заинтересована за неку по-
себну акцију, само не може да се одлучи 
за шта конкретно. За то ће бити задужен 
Мали. Он јој у поверењу саопштава свој 
план да фудбалера Немању Видића из 
Манчестера врати у Звезду. Иако јој ис-
прва то све изгледа наивно, она приста-
је да му се придружи у акцији. Заједно 
смишљају друштвену акцију повратка 
идола, али нико не реагује, као да су сви 
загледани у сопствене проблеме. Ипак, 
њихова невероватна енергија и страст 
покренуће окружење ширећи незауста-
вљиви ентузијазам, жељу и колективни 
дух. Акција је сама по себи толико нео-
бична да ће постати важнија од стварног 
повратка Немање. 

- Ово је прича о дечаку који се осе-
ћа одбаченим, живи на маргини и не за-
хтева услуге од друштва, већ има своју 
фикс-идеју - рекао је Анђелић уочи пре-
мијере.

Младе глумце редитељ је одабрао на 
аудицији међу натуршчицима, јер је, како 
је рекао, желео да делују природније не-
го они са Факултета драмских уметности. 

- Био је то шок, али и задовољство и 
сјајан осећај - додао је Јован Коларић, 
описујући моменат када је сазнао да је 
добио главну улогу у филму. 

Борис Јагер, који у филму игра њего-

вог друга, нагласио је да филм носи јаку 
поруку и напоменуо:

- Надам се да ће пробудити веру да 
сви можемо да дамо гол, да будемо ар-
тиљеро, онај који увек погађа. 

Објашњавајући зашто је изабрао Не-
мању Видића за идола главног јунака, 
Срђа Анђелић је рекао: 

- Немања се не превија на терену, 
посао обавља без кукања, а управо та-
кав идол био нам је потребан. Недоста-
так идола код младе генерације апсо-
лутно је  најважнија тема нашег дру-
штва. 

У осталим улогама су: Петар Божо-
вић, Александра Јанковић, Ива Косовац, 
Зоран Цвијановић, Вујадин Милошевић, 
Горан Радаковић, Предраг Бјелац, Дани-
јела Врањеш, Борис Миливојевић, Нико-
ла Пејаковић, Небојша Бакочевић, Бал-
ша Ђого, Марко Јоцић, Марко Гверо, Ни-
кола Ђуричко.

Млади, талентовани, забавни и једин-
ствени дуо који чине виолончели-

сти Лука Шулић и Стјепан Хаусер, "2Cel-
los", након бројних наступа широм све-
та, одржаће концерт и у Београду, у Са-
ва центру, 28. децембра. Недавно је обја-
вљен нови видео "2Cellos" који, су са гита-
ристом Стивом Вајом, снимили за песму 
„Highway 2 hell“. Ово је први сингл са но-
вог албума младих виолончелиста „In2i-
tion“ који ће да буде објављен у јануару 
2013. године.

Атрактиван наступ и одлична уве-
жбаност хрватског дуа достигла је мете-
орски успех и велику популарност, на-
кон што су на Јутјубу поставили своје 
извођење песме „Smooth criminal” Мај-
кла Џексона. За само неколико недељa, 
видео је постао сензација на интернету 
са више од пет милиона прегледа и до-
нео им је потписивање уговора са изда-
вачком компанијом "Sony masterworks", 
али и позив Елтона Џона да му се при-

друже на светској турнеји. Уследила су 
бројна појављивања у најгледнијим те-
левизијским емисијама, а гостовали су 
и код чувених америчких водитеља, као 
што су Џеј Лено и Елен Диџенерис. 

Почетком ове године, као специјал-
ни музички гости, наступили су у хит ТВ 
серији "Glee" у епизоди посвећеној Мај-
клу Џексону. Песма „Smooth criminal“ у 
аранжману "2Cellos" са глумцима Гран-
том Гастином и Најом Ривера остварила 
је одличан успех нашавши се у првих де-
сет песама на Билбордовој листи. 

Лука Шулић и Стјепан Хаусер сви-
рају на виолончелу од детињства. Сту-
дије су завршили 2011. године - Лука је 
дипломирао на чувеној "Royal academy 
of music" у Лондону, а Стјепан на "Royal 
Northern College of music" у Манчестеру.

"2Cellos" су тренутно на турнеји са 
Елтоном Џоном кроз Аустралију и Кину, 
а у паузама имају соло концерте. Овај 
двојац познат је по страственим насту-
пима, на којима се потпуно дају публи-
ци, пружајући им уживање у музици, ро-
кенролу на виолончелима и јединственој 
интерпретацији.

кулТура



 ❚ ИЗЛОЖБЕ

Разоткривање 
тела
Једна од најконтроверзнијих изложби 

на свету, „Разоткривање тела”, која је 
шокирала, али и образовала више од 30 
милиона посетилаца, отворена је у хали 
3 Београдског сајма. Поставку у Београ-
ду чини 180 експоната, целих људских 
тела и органа. Људска ткива која нису по-
топљена у течност јасно се могу видети, 
јер су сва тела и органи сачувани посеб-
ном методом, која се зове презервација 
полимерима. Захваљујући тој техници 
лако су приказани и кардиоваскуларни 
и нервни системи. 

Изложба је подељeна у девет сегмена-
та, а посетиоци ће моћи да виде све поје-
диности скелетног, мишићног, нервног, 
респираторног, циркулаторног, репро-

дуктивног, уринарног и система за варе-
ње, као и система који чине кожа, знојне 
жлезде, коса и нокти. Посетиоци ће, из-
међу осталог, моћи да виде и болесне ор-
гане - пушачка и непушачка плућа која 
упозоравају на штетност пушења, као и 
органе промењене услед неактивности. 

Људи чија су тела постала експона-
ти умрли су природном смрћу, а тела су 
стигла с Медицинског факултета у Ки-
ни и сва имају пристанак на донирање. 
Изложба је настала у Атланти, али је оби-
шла цео свет. 
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 ❚ КЊИГЕ

„Упражњено 
место“ Џоане 
Роулинг
Први роман за одрасле британ-

ске књижевнице Џоане Роулинг, 
ауторке чувене саге о Харију Поте-
ру, пробудио је велико интересова-
ње читалачке публике широм света. 
За само један дан у свету је продат у 
милионском тиражу, а код нас је био 
најпродаванија књига на недавно за-
вршеном Сајму књига. Роман се бави 
политиком, наркоманијом, прости-
туцијом и самохраним родитељима. 
Радња романа се одвија у измишље-
ном селу Пагфорд у Енглеској, а де-
лом је инспи-
рисана аутор-
кином младо-
шћу. 

Кад Ба-
ри Фер ведер 
неочекивано 
умре у ра-
ним четрде-
сетим, ма-
ла енглеска 
варош Пег-
форд оста-
је у шоку. 
Пегфорд је, 
наизглед, идилично енглеско 
месташце с пијачним тргом попло-
чаним каменом коцком и са древном 
опатијом, али испод привлачне фа-
саде крије се зараћена варош. Имућ-
ни ратују са сиромашнима, млади с 
родитељима, жене с мужевима, на-
ставници с ученицима. Пегфорд ни-
је оно што на први поглед изгледа. 
Празно место које је Бари оставио у 
Парохијском већу ускоро ће изазва-
ти највећи рат који је град доживео. 
Ко ће тријумфовати на изборима 
обележеним острашћеношћу, лице-
мерјем и неочекиваним открићима?

„Упражњено место“ је црнохумо-
ран, провокативан и роман пун из-
ненађења, који је за кратко време по-
стао бестселер и наишао на опреч-
не оцене књижевне критике. Поједи-
ни су роман оценили као „досадан” и 
„сладуњав”, упркос описима секса и 
дрогирања, поручујући списатељи-
ци да би за њу било најбоље да наста-
ви да пише за децу. Други пак, попут 
„Дејли телеграфа”, истичу да су лико-
ви солидно развијени и побуђују ра-
дозналост. 

јеленА КнеЖевић

 ❚ ПОЗОРИШТЕ

„Мали Геза” 
у Народном 
позоришту 
у Пироту

Представа „Мали Геза” у режији 
Стевана Бодроже на репертоару 

је Народног позоришта у Пироту. Реч 
је о тешкој и узбудљивој слици тран-
зиционог друштва обележеног сумор-
ним судбинама радника који губе по-
сао, незадовољством жена које очаја-
вају јер њихови мужеви не раде, алко-
холизмом као врстом бега од сиве сва-
кодневице. 

Редитељ Стеван Бодрожа истакао 
је да се текст Јаноша Хаја сматра јед-
ним од најбољих текстова савремене 
европске драматургије: 

- Теме којима се бави изазваће, си-
гуран сам, пажњу како пиротске пу-
блике, тако и у осталим театарским 
срединама. Ово је драма пуна патње, 
али и предивне људске топлине, за 
коју верујем да ће публику и ганути 
и растужити и насмејати, али је и на-
терати да постави нека давно забора-
вљена питања.

У комаду игра осморо глума-
ца: Александар Радуловић, Алексан-
дра Стојановић, Милан Наков, Зоран 
Живковић, Слободан Алексић, Дани-
јела Ивановић, Тијана Петровић и На-
талија Гелебан. За сценски покрет за-
дужен је Дамјан Кецојевић, док је ко-
стиме урадила Татјана Радишић. 
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„Бенседин” само уз 
психотерапију
Пропис да се лекови за смирење, 

најчешће из групе бензодиазе-
пина – „бенседин” „бромазепам”, 

„ксанакс” и слични, на рецепт могу доби-
ти само после извештаја специјалисте ко-
ји ће потврдити да су заиста потребни, у 
почетку је примљен са негодовањем. Ова 
одлука је, међутим, уштедела чак трећи-
ну новца за ове лекове Фонду здравстве-
ног осигурања, али суштински није сма-
њила потрошњу тих лекова. Др Милан 
Латас, психијатар Института за психи-
јатрију Клиничког центра Србије, навео 
је да, на пример, број продатих кутија 

„бенседина” остаје идентичан већ чети-
ри године, а људи их најчешће користе 
када осећају нервозу и бригу, када лоше 
спавају и када су забринути и неспокојни.

– Примена ових лекова код анксио-
зности је погрешна, јер бензодиазепини 
нису лекови за лечење анксиозних поре-
мећаја. Људи их повремено узимају, па 
онда једно време не узимају, или их пи-
ју по потреби. Постоје много бољи на-
чини за лечење анксиозних болесника. 
Ове особе најчешће треба да пију анти-
депресиве. Мера која је изазвала толико 
негодовање треба да остане, јер отвара 
пут да се пацијенти лече на одговарају-
ћи начин, а за то је неопходан и разговор 
са психијатром, односно психотерапија 
- објаснио је др Латас на недавном скупу 
психијатара, који је за главну тему и на-

зив имао „Спектар анксиозних пореме-
ћаја - изазов савременог доба”. 

Др Нађа Марић-Бојовић, директорка 
Института за психијатрију, рекла је да и у 
другим земљама велики број становника 
користи анксиолитике - лекове за смирење. 

– Блаже фобије, поремећаји спавања, 
одређени психосоматски поремећаји и 
почетне фазе поремећаја исхране, блага 
депресија, почетна фаза злоупотребе ал-
кохола и дрога су углавном реакције на 
одређене спољашње околности. Анксио-
зни поремећаји су најчешћи у психијатри-
ји, а настају као резултат претеране бриге, 
данас често изазване страхом за егзистен-
цију, губитком или неуспешним прона-
лажењем посла… Анксиозни поремећаји 
могу да се догоде сваком и не треба да нас 
је срамота да потражимо помоћ психија-

тра, јер најважније је реаговати на време – 
поручила је др Нађа Марић-Бојовић. 

Психијатар др Борјанка Батинић ка-
же како се анксиозност кроз социјалне 
фобије може уочити код људи који су ве-
зани за кућу, који немају пријатеље ван 
породице, одустају од образовања, напу-
штају посао, често немају партнере... 

– Ако се поремећаји открију рано, ове 
особе се могу лечити само психотерапи-
јом, али ако поремећај траје дуго и иском-
пликује се, па особа не може да ради, скла-
па пријатељства, обавља и једноставне 
ствари и послове ван куће, тада већ улази 
у депресивна понашања, често помишља 
на самоубиство, па је потребна озбиљна 
терапија. Мушкарци често те страхове ле-
че алкохолом, па такав пацијент има дија-
гнозу алкохолизма, а када се удубите, ви-
дите да у позадини лежи неки анксиозни 
поремећај - објаснила је др Батинић.

Психијатри су приметили да им се у по-
следње време наши грађани лакше јављају 
када имају проблем, него што је то било ра-
нијих година, а то је у вези и са новим пропи-
сом Фонда за здравствено осигурање.

– Лакше се прелази тај чувени праг 
психијатријске ординације. Још посто-
је предрасуде о одласку код психијатра, 
јер се људи плаше стигматизације, да ће 
их то негативно обележити, али то се по-
лако смањује. Као на Западу, и код нас 
постаје уобичајено да се има психотера-
пеут и да му се човек обрати увек када га 
изнутра нешто притиска, односно када 
има унутрашњу тензију. То је чешће код 
образованог слоја становништва - обја-
снила је докторка Марић Бојовић.

Наши психијатри признају да су тре-
нутно притиснути и великим бројем па-
цијената. Психотерапија је веома значај-
на у лечењу анксиозних поремећаја. Ан-
тидепресив уз психотерапију обезбеђу-
је далеко дужи период у коме се ова осо-
ба не осећа као немоћно биће. Нажалост, 
психијатри у домовима здравља имају 
мало времена за једног пацијента, само 
15 или 20 минута. Психотерапеутска се-
анса требало би да траје најмање 30 до 40 
минута. Зато је најављено ће се у домо-
вима здравља ускоро формирати једи-
нице које ће чинити психијатар, психо-
лог и социјални радник, који ће помоћи 
правилнијем лечењу – истакла је др На-
ђа Марић Бојовић. П. о. П. 

здрављЕ Потрошња лекова за смирење 
се не смањује

Психијатри поручују да се 
у Србији лекови за смирење 

не узимају ништа више 
него у другим земљама.

Права терапија, 
међутим, изостаје због 

одсуства разговора са 
специјалистима у овој 

области

 ❚ Психотерапеутска сеанса требало би да траје најмање 30 до 40 минута
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У Србији 35.000 људи болује од ре-
уматоидног артритиса, хроничне 
упале зглобова, тешке, подмукле и 

исцрпљујуће болести која оставља трајну 
инвалидност. Овај велики социо-меди-
цински проблем веома је запостављен, а 
последице тога су велике: болест прола-
зи годинама непрепозната, касни се у ра-
ном откривању, а резултат тога је арми-
ја инвалида у најбољим годинама. Како 
препознати болест на време објашњава 
проф. др Немања Дамјанов, реуматолог 
и директор Института за реуматологију. 

– Болест погађа људе у средњем жи-
вотном добу, најчешће у четрдесетим го-
динама. То је период када су људи најви-
ше радно активни. Болест почиње под-
мукло, благим боловима и отоцима ша-
ка, али може да се појави и на другим 
зглобовима, без јасног испољавања хро-
ничне упале у првим данима или неде-
љама болести, тако да се често не препо-
зна рано. И сам оболели помисли да су 
тегобе везане за неку промену времена, 
физички напор, па олако пређе преко 
знакова упозорења, уз објашњење „про-
ћи ће само од себе“ – каже овај стручњак.

Професор Дамјанов као други про-
блем истиче то што се болест не лечи ра-
но на одговарајући начин, а то се често 
дешава у Србији. Стога долази до трајног 
оштећења зглобова, пошто упала просто 
разори хрскавицу, мека ткива, кост и те-
тиве. То оштећење настаје у првим неде-
љама, а поготову у првим месецима бо-
лести. У наредних пет година, ако лече-
ње не почне довољно рано и одговара-
јућим лековима, половина ових паци-
јената, а то је у Србији барем 15.000 љу-

ди, има озбиљно оштећену радну способ-
ност. Они постају неспособни за рад, јер 
су им пре свега оштећене шаке, а често и 
стопала, колена, лактови и рамена. И то 
тако да за осам до десет година између 
70 и 80 одсто ових пацијената губи радну 
способност. Половина постају инвалиди 
- тешко се крећу или су им потребна по-
магала за кретање: штаке, штапови, ко-
лица и сл. Они не могу да раде, али ни да 
обављају неке свакодневне активности. 
Тешко се чешљају, тешко секу хлеб, не 
могу да користе прибор за јело, не могу 
сами да уђу у каду, да се окупају, не мо-
гу да користе аутобус или било које дру-
го превозно средство.  

– Најмање 10.000 људи тако постају 
инвалиди, односно радно неспособни. 
Њихов живот губи квалитет, не могу да 
раде, нити да брину о себи у свакоднев-
ном животу. То је огроман терет за по-
родицу, али и за друштво – каже др Да-
мјанов.

Зато је, према речима овог реумато-
лога, најважнији циљ лекара у Србији да 
се рано открије болест. У Србији нам је 
просечно потребно годину дана да по-
ставимо дијагнозу. За тако дуго време от-
кривања крива је подмуклост болести, са 
симптомима и знацима који личе на не-
ке блаже проблеме. Болесници се, тако-
ђе, касно јављају доктору, јер мисле да ће 
то проћи само по себи. Одлучују се за са-
молечење лековима против болова и ан-
тиреуматицима, што може да буде врло 
опасно. Тако се изгуби неколико недеља 
или месеци – каже наш саговорник.

Др Дамјанов објашњава да данас мо-
гу да се ураде специфични тестови који 

откривају знакове запаљења у крви, као 
и разни тестови који указују да постоји 
хронична упала у организму и реумато-
идни фактор. Било би једноставније да се 
свима ураде ови тестови, али чињеница 
је и да се болесници некада довољно ра-
но из домова здравља не упућују на спе-
цијалистички преглед код реуматолога. 
Данас, нажалост, више не постоје реума-
толози у домовима здравља. 

Како је могуће зауставити ток боле-
сти и спречити или одложити инвалид-
ност? Постоје моћни лекови, али све за-
виси од тога када се започне лечење. Ра-
но постављена дијагноза - пре него што 
су зглобови трајно оштећени - и одгова-
рајуће, савремено лечење два су кључа 
за успех. Почиње се хемијским лекови-
ма, који су способни да зауставе упалу, а 
главни лек је "метотрексат". Некада мо-
же да се констатује да је болест потпуно 
заустављена или је уведена у фазу благе 
активности. Ако зглобови нису оштеће-
ни у великој мери, таква особа сачувала 
је радну способност и може да се врати 
послу и породици.

- Ови лекови, нажалост, не могу да по-
могну свим оболелима, нарочито када се 
примене касно. Код болесника код којих 
у периоду од три до шест месеци није до-
шло до побољшања потребно је приме-
нити терапију биолошким лековима, ко-
ји се додају на лек "метотрексат". Око 600 
људи је тренутно на тој терапији, укљу-
чујући и децу, али то није довољно. Оп-
тимално би било да бар три пута више 
пацијената прима ове лекове, али ово ле-
чење је и веома скупо – каже др Дамја-
нов. П.о. П. 

Инвалиди 
у најбољим 
годинама

Реуматоидни артритис оставља трајне последице

Ово обољење погађа око 35.000 људи у Србији, 
који већ после пет година постају инвалиди. 
Олако се прелази преко знакова упозорења



Драгачевске боје неба
Беше крај радног времена, прилика да по-

причамо. А ламентирали смо над сли-
карством уопште, и о наиви посебно. 

Занео сам се, узео сам банку и разговор пре-
творио у монолог. Правио сам се паметнији но 
што јесам.

За представљање југословенског наивног 
сликарства немерљив допринос дали су Ото 
Бихаљи Мерин и Бата Томашевић, у оно вре-
ме директор и уредник „Југословенске реви-
је“, када су крајем шездесетих година про-
шлог века издали илустровану монографију 
о овом, свету дотад непознатом правцу у сли-
карству. За то, капа доле! Опет, када је реч о 
српској наиви, неприкосновена је била уло-
га проказаног књижевника Косте Димитри-
јевића.

Наиме, слабије је познато да постоји су-
штинска разлика између хрватске, такозване 
Хлебинске школе наиве, с Рабузином, Генера-
лићем и Хегедушићем, у којој је доминирало 

стакло, и српске, која се ослањала на платно. 
Наша школа је управо због тога била јача и ау-
тентичнија, па иако „опора“ у односу на хрват-
ску, никада није презаситила ни галерије, ни-
ти тржиште.

Али, иако се верује да је наива „рођена“ 
педесетих година, то није тачно: старија је 
бар две деценије! Настала је као плод изу-
зетне акције неких интелектуалаца ентузи-
јаста, који су смислили да широм Србије, по 
селима, оснују уметничке радионице у циљу 
очувања културне баштине. У тим радиони-
цама сачувани су многи стари занати, ума-
ло заборављене песме, фолклорне игре, оби-
чаји... У њима се и писала поезија, сликало и 
компоновало!

Данас наивног сликарства има свуда. Оно 
цвета широм земаљског шара, имају га Данци 
и Нигеријци, Папуанци и амерички Индијан-
ци... Само код нас посустаје.

– Па није баш да посустаје. Ево Ковачица, 
на пример – више ме је опоменула него што 
је питала Снежана Костић, погонски инжењер 
(електротехнике) за инвестиције и развој у По-
гону ЕД Гуча, Огранак ЕД Чачак, ПД „Елек-
тросрбија“.

На моју тврдњу да је то, ипак, словачка на-
ива, само је слегнула раменима. Њој је то, очи-
гледно, било свеједно. Јер ако је самоникло у 
Србији, онда је овдашње и може да прође без 
националног предзнака.

Посматрао сам слику на зиду иза њеног 
писаћег стола, на којој су наћве препуне пло-
дова јесени, с набораном шареницом поред. 
Мотив је, бар по мени, посебан и само наш: из-
ненадило би ме да га затекнем негде ван Срби-
је. С друге стране, и то што је ова слика, уз још 
неке, окачена у канцеларији Електродистри-
буције Гуча није баш уобичајена појава!

– Ма не правим галерију. Само сам мало 
украсила радни простор – правдала се беспо-
требно Снежа.

 ❚ Чувари традиције
Не знам зашто уметнике, а сликаре посеб-

но, деле на академске и наивне? Или је неко 
сликар или није. Роди се човек с нескривеним 
талентом, само да га професор упути у техни-
ку и то је све. Џабе неком пуста академска зва-
ња и титуле када му слике личе на невешт мо-
лерај. Тако је, ако ћемо поштено, и ван умет-
ности, с многим другим струкама.

- Желела сам да се упишем на Ликовну 
академију, али отац Милан није хтео ни да 
чује – вели Снежана. – То је за њега залудни-
чење, а не посао. Да везем, може, али да сли-
кам... Можда би мајка Лепосава и пристала, 
али тако мисли већина житеља Горачића, за-
што би отац био друкчији. Зато сам се и опре-

људи Снежана Костић, инжењер електротехнике    у Погону ЕД Гуча и сликарка

Каква је улога 
уљаних боја и 

терпентина у 
развоју и надзору 

инвестиција 
у чачанској 

Електродистрибуцији 
и поузданом 
снабдевању 

електричном 
енергијом житеља 

Гуче и целе 
општине Лучани.

 ❚ „Рајска птица“ крај својих омиљених радова
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делила за електротехнику. И нико срећнији 
од њега! Ћерка инжењер, хеј! Тога у селу не 
бива. Сликарство је, ипак, остало и опстало 
све ове године, живи у мени и буја. Добро, 
тачно је да сам интензивно почела да сликам 
тек пре 15 година, али зато сам у мећувре-
мену подигла две предивне ћерке: Марији је 
27, завршила је медицину и већ ради, а Тео-
дора је осам година млађа и баш је уписала 
новинарство.

 ❚ Дедина божићна запрега
Свеједно, за ту деценију и по успела је да 

наслика 293 слике! А да би тај број потврдила 
вади из торбе кожом опточен блок с евиденци-
јом свих својих радова: од првог до последњег. 
Јер, објашњава, многе су јој се слике осамо-
сталиле, наставиле живот у галеријама и ту-
ђим кућама, а она не би да их заборави. Ла-
ко јој је с оном композицијом „Коњи“, с којом 
се овенчала славом изложивши је у галерији 
Дома културе у Гучи, баш у време одржавања 
Драгачевског сабора трубача, када је крај ње 
прошло на стотине хиљада посетилаца. Или с 
овим што красе зидове простране канцелари-
је, али има и оних мањих формата, загубе се и 
у кући, а камоли у сећањима.

Снежу у Гучи зову Рајска птица. Прича о 
том надимку, или можда пре псеудониму, по-
чела је на чудан начин.

– Пре петнаестак година, ваљда из пако-
сти, неки мали службеник једне овдашње 
банке рекао је за мене да сам рајска птица, 
вероватно јер се тако одевам или због сли-
кања – прича смејући се. – „Ево наше рајске 
птице“, рекао је. Увредила сам се, али кад 
сам мало боље размислила и није лоше за 

уметнички псеудоним. Прихватила сам то, 
тај надимак, па се данас гдегод и потпишем 
тако на сликама.

Потписује се и девојачким презименом Ра-
ковић, па је муж завитлава због тога и прави 
духовите алузије.

– А то је само израз поштовања према мо-
јим прецима и пореклу. Јер не сликам ствар-
ност, већ сећања. Сликам ноћу и то уз класич-
ну музику. Управо радим на циклусу који сам 
назвала „Коњи“, а инспирацију сам пронашла 
у једној давној успомени, када би деда нас де-
цу за Божић посадио у чезе или на саонице, 
упрегао коње и из села, из Горачића, возио у 
гучанску Цркву Светих Архангела. Говорио је 
да деца не смеју за Божић да буду затворена у 
кући... То је његов аманет који сам и сама при-
хватила: дати дечици да одрастају неспутана 
нашим страховима и забранама. Тако одра-
стају у добре и честите људе.

Набраја, затим, силне изложбе, колектив-
не и самосталне, у земљи и у иностранству, па 
и многе награде и признања које је у међувре-
мену добила:

– Да не популаришем тај вид ликовне кри-
тике, али можда највеће признање које сам до-

била било је оно кад су ми са изложбе у чачан-
ском хотелу „Морава“ – украли слику.

А да је права уметница открила ми је јед-
ном успутном реченицом – да ће сликати док 
живи, а да ће живети док слика... И да је сли-
кање за њу пут у небо (драгачевско), у град све-
тлости. 

МилоШ лАзић

Фото: М. ДРчА

Снежана Костић, инжењер електротехнике    у Погону ЕД Гуча и сликарка

Ликовна традиција
Снежана спомиње нешто што 
ми је промакло и због чега 
престајем да верујем како нам 
је наива на издисају. Овде, 
наиме, већ готово четири 
деценије делује Удружење 
самоуких сликара и вајара 
Драгачева, чија је и она 
чланица.
– Основано је 1974. године, али 
ликовна традиција је много 
дужа – објашњава Снежана. 
– Потиче од Јанка 
Михаиловића Молера, 
његових ученика и следбеника 
и клесара Радослава Чекириза, 
још од средине 19. столећа, а 
крајпуташи у Драгачеву су и 
старији... Ми само настављамо 
то што су они тада, а можда и 
неки пре њих, започели.  ❚ Слике Снежане Костић украсиле и радни простор
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Манастир Светог Николе, окру-
жен лепотама Прибојске Бање, 
уз хук ћудљиве реке Лим, пред-

ставља и споменик минулим вековима. 
Објекат је био посвећен Николи Дабар-
ском, један je од најстаријих у Рашкој 
области, а уједно представља и једно од 
најзначајнијих средишта српске духов-
ности. Верује се да га је подигао краљ 
Урош I Немањић, у близини некадашње 
црквице Светог Илије. Према предању, 
краљ Урош I је манастиру дао име Све-
тог Николе, свеца ког је поштовао и ко-
ме је, уз топлу бањску воду, приписао да 
је заслужан за његово оздрављење. Овај 
манастир, као црква Св. Николе у Дабру, 
први пут се спомиње у Студеничком ти-
пику, чији је аутор Свети Сава. Познато 
је да је 1219. године, управо у овом ма-
настиру, Свети Сава успоставио једну од 
шест епископија осамостаљене Српске 
православне цркве. Он је за првог еписко-
па поставио Христофора, свог најбољег 
ученика из Хиландара, а манастир је та-
да постао центар целе Дабарске епархије.

Манастир је у дугој историји неко-
лико пута био рушен и обнављан, али је 
ипак задржао првобитни облик. Пред-
стављао је маузолеј знамените власте-
линске породице Војиновић, а такође 
су се некада у његовом склопу налазиле 
школа и болница. Манастир је нарочито 

познат по томе што је у њему откривена 
једна од најзначајнијих ризница цркве-
них предмета. Пре више од три децени-
је, приликом истраживања, у манастиру 
је откопана ризница која се састоји од 40 
црквених предмета насталих у периоду 
између 15. и 17. века. Међу њима се из-
двајају предмети од белог или позлаће-
ног сребра, са или без драгуља, од гор-
ског кристала и рожине оковане сре-
бром, рипиде, кивот, кадионице, пути-
ри, чаше, водички и ручни крстови, на-
прсни крстови, панагије и кашике. За от-
кривање ових манастирских драгоцено-

сти заслужна је историчарка уметности 
Мирјана Шакота. Ови предмети непро-
цењиве културно-историјске вредности, 
након што су се одређено време налази-
ли у Музеју Српске православне цркве у 
Београду, поново су враћени у манастир 
Свети Никола. 

Манастирски комплекс чине цркве 
Св. Николе, Успења Пресвете Богороди-
це, Св. Илије, два конака и остаци мана-
стирског бедема и куле. Манастир је ду-
го био центар српске писмености и ду-
ховности, као и окупљања уочи разних 
свечаности као што је Илиндански ва-
шар. У олтару и наосу су два слоја фре-
сака, старији из 14. и млађи слој из 16. 
века, док у припрати постоји само слој 
животописа из 16. века. Старији живото-
пис репрезентује онај део српског сли-
карства насталог напуштањем класици-
зма ренесансе Палеолога, док су млађе 
фреске дело непознатих сликара пећ-
ке сликарске радионице и оне стилски, 
иконографски опонашају старији живо-
топис.

Манастир Светог Николе у Бањи код 
Прибоја, плени својом прошлошћу која 
је одувек пратила истински духовни пут 
и може да се подичи изузетном ризни-
цом која сведочи о културној и уметнич-
кој узвишености средњовековне Србије.

АнА СтјељА

упознајмо срБију

Манастир Светог Николе 
у Прибојској Бањи

Манастир Светог Николе 
у Прибојској Бањи, за који 

се верује да је саграђен 
у 11. веку, представља 
једну од најстаријих и 

најзначајнијих српских 
светиња.

У манастиру je пронађена 
ризница непроцењиве 
културно-историјске 

вредности

средњовековне Србије
Ризница



Поетика минерала 
и умеће пешачења
Штура биографија на званичном 

сајту Српске академије наука и 
уметности нипошто не може да 

ослика личност и дело академика Стоја-
на Павловића. Да сам геолог, можда бих 
из обиља професорових објављених ра-
дова могао да ишчитам причу о његовом 
животном и професионалном путу. Рас-
тужило ме је што ни на Рударско-геоло-
шком факултету, где је предавао, немају 
податке о овом угледном научнику који 
је дао немерљив допринос нашој и свет-
ској минерологији.

Нешто мало података о њему прона-
шао сам у годишњацима Српске акаде-
мије наука и уметности, мада је и у њи-
ма углавном све било подређено њего-
вом научном раду, али на основу њих до-
знао сам да је сарађивао с академиком 
Павлом Савићем још у време заједнич-
ког боравка у Паризу.

Стојан Павловић рођен је у Београ-
ду 14. јуна 1903. године. Био је изданак 
угледне трговачке породице, тако да је 
школовање започео и довршио у пре-
стоници, додуше после рата, 1927. годи-
не, на седмој групи геолошко-минероло-
шких наука, које су се тада изучавале на 
Филозофском факултету. 

Али годину дана пре стицања дипло-
ме почео је да ради као хонорарни аси-
стент на Техничком факултету!

Као изузетан истраживач овај мла-
ди научник постао је 1928. године члан 
Српског геолошког друштва, Францу-
ског геолошког друштва и Француског 
минеролошког друштва, а од 1947. го-
дине и члан Британског минеролошког 
друштва (вероватно због његових истра-
живања у области експлоатације урана). 
Као стипендиста француског Министар-
ства просвете, усавршавао се на Сорбо-
ни, где је и докторирао с највишим оце-
нама. Од 1931. до 1936. године био је пр-
во помоћник асистента, па убрзо старији 
асистент, затим и шеф практичних радо-
ва у Минеролошкој лабораторији Музеја 
природних наука у Паризу.

Због теренског усавршавања про-
шпартао је целу Француску, Швајцар-
ску, скандинавске земље, читаву Корзи-
ку и медитеранске и пустињске делове 
Марока и Алжира. Готово као неки гео-
лошки Индијана Џонс.

По повратку у земљу 1937. године 
постављен је за асистента у Геолошком 
државном институту. Већ догодине по-

стаје доцент на Филозофском факулте-
ту, а од 1950. године је редован про-
фесор на Природно-математич-
ком факултету.

За дописног члана САНУ иза-
бран је 1948, а за редовног 1955. 
године. Члан ЈАЗУ (Југославен-
ске академија наука и умјет-
ности) постао је 1965. године. 
Био је носилац бројних одлич-
ја и признања, мада је њему нај-
дража била титула почасног док-
тора коју је добио од Универзитета 
у Братислави… Ко зна зашто!?

Чиме је овај научник заслужио 
толике почасти и поштовање свет-
ских размера? Претпостављам да је 
то отуда што се бавио и истраживањи-
ма лежишта урана, руде уранијума, ко-
ји је од “војне сировине” и катаклизма у 
Хирошими и Нагасакију, крајем 
Другог светског рата, по-
стао нада планетарне 
енергетике.

То се може ус-
тановити и на ос-
нову тога што 
је 1949. године 
постављен за 
члана и савет-
ника Упра-
ве за коорди-
нацију ра-
да научних 
института 
ФНРЈ, што 

је, заправо, био један од оснивача те уста-
нове, матице будуће Савезне комисије за 
нуклеарну енергију и њених института!

Пензионисао се 1972. године, али је 
већ догодине постављен за председника 
Одбора за геологију и геохронику САНУ, 
како би с тог места наставио са својим 
изузетним научним радом.

Академик Стојан И. Павловић је на 
прослави стогодишњице Француског 
друштва за минерологију и кристало-
графију, која је уприличена 1978. године, 
једногласно изабран за почасног члана. 
Било му је то последње велико призна-
ње, такорећи награда за животно дело.

Упокојио се 12. септембра 1981. годи-
не, а за собом је оставио грандиозно дело 
и велики број ученика, данас научника 
признатих и у светским размерама, који 
ће га достојно наставити.

МилоШ лАзић

ЗНАМЕНИТИ СРБИ: Стојан Павловић

Као стипендиста 
француског Министарства 

просвете, усавршавао 
се на Сорбони, где је и 

докторирао с највишим 
оценама.

На прослави стогодишњице 
Француског друштва 

за минерологију и 
кристалографију, која је 
уприличена 1978. године, 
једногласно је изабран за 

почасног члана
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Постојбина прве 
хидроцентрале

По завршетку Другог светског ра-
та нова Југославија кренула је у 
обнову. Међу првим циљевима 

које је себи задала били су – индустри-
јализација и електрификација. За место 
изградње прве хидроцентрале на Дрини 
изабран је Мали Зворник. Одлука Владе 
ФНРЈ о томе пала је почетком 1947, а већ 
у октобру у Мали Зворник пристижу пр-
ве групе радника, инжењера и технича-
ра. Да би стигли из Београда, забележено 
је, требало им је пуна два дана. 

Мали Зворник био је тада забита касаба 
насељена претежно муслиманима. Према 
попису из 1948, имао је само 768 становни-
ка. Када су исте године почели радови за 
припреме терена за градњу бране, у Мали 
Зворник пристиже више од 1.500 радника.  
Све је врвело од људи, тестерисало се, чеки-
ћима закивали ексери: ницале су бараке за 
смештај. Староседеоци и дошљаци с непо-
верењем су се меркали. Деценијске навике 
и једних и других уздрмане су, као и погле-
ди на свет, на живот и будућност. 

упознајмо срБију Мали Зворник – највеће послератно   градилиште

Првих година радило 
се без механизације, а 

железничари су за брану 
довукли разног материјала 
који би стао у композицију 

дугу више од сто 
километара.

Тврђава на Орловинама 
раме уз раме са 

Петроварадинском или 
Калемегданском.

Подземни град за краља и 
готово пет хиљада људи. 

Два европска рекорда у 
Зворничком језеру

 ❚  Мост краља Александра Првог спаја два Зворника

 ❚ Панорама Малог Зворника
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Старо се рушило, настајало је ново и 
буквално и у пренесеном смислу.

У Махалама тада су порушене две 
трећине кућа. Становници су пресеље-
ни низводно од бране у данашње Доње 
насеље, док се један део иселио на дру-
гу обалу, у Зворник. У новонасталом До-
њем насељу нова власт подиже нову џа-
мију. И остали делови некадашње учма-
ле касабе убрзано мењају изглед. Један 
од тада водећих југословенских архите-
ката, Драгиша Брашован, израђује први 
урбанистички план Малог Зворника. Де-
сно од магистралног правца Бајина Ба-
шта – Београд, у данашњем насељу Коло-
нија, ничу прве стамбене зграде које ме-
штани и данас, с правом, називају - виле. 

На највећем послератном градили-
шту у земљи није било механизације. Ра-
дило се крампом и лопатом, највише ср-
цем и вером ,,у боље сутра“, како се тада 
говорило. Градила се нова Југославија за 
чији настанак су пале стотине хиљада жр-
тава.  Убрзано су подизане и фабрике ко-
је су правиле камионе, багере, булдоже-
ре, турбине, тракторе… Машине су на ово 
градилиште пристигле тек две-три године 
од почетка првих радова. Све је било дома-
ћа производња, никла готово ни из чега. 
Чак су и генератори и блок-трансформа-
тори били наши, производени у фабрици 
„Раде Кончар“. Раде и данас.

 ❚ Од касабе до модерног града
Променио се живот мештана овог 

краја. Насилно расељени, гунђали су и 
псовали, нарочито старији који се, при-
родно, теже прилогађавају променама. 
А млађи, доскора сељаци, запошљавају 
се на градилишту. По први пут примају 
плате, имају социјално и пензионо оси-
гурање, топли оброк и годишњи одмор. 
Све више се настањују у Малом Зворни-
ку, тако да он већ 1953. године има 2.783 
становника и све више поприма изглед 
уређене вароши.

Ницала је брана, али упоредо гради-
ли су се водовод, канализација и подиза-
ле стамбене зграде. Дом културе радио је 
пуном паром. Место је имао биоскоп и би-
блиотеку са око 700 књига. У оквиру кул-
турно-уметничког друштва „Светлост”, 
организују се драмска, фолклорна и хор-
ска секција. У оквиру спортског друштва 
„Партизан” ничу спортске секције.

Новопечена радничка класа вапила 
је за знањима, да би у животу могли на-
предовати и они и нова држава. Током 
1954. године при Народној техници ор-
ганизују се бетонирски, тесарски и ми-
нерски курсеви. Али и фотоаматерски, 
радиоаматерски као и ауто-мото курс. 
Могло би се, заправо, рећи да су ови кур-
севи зачетак средњошколског образова-
ња у Малом Зворнику. Убрзано прераста-
ње некадашње касабе у модеран град-

ски, али и снажан привредни центар, у 
то време далеко снажнији од, на пример 
Љубовије, сами по себи су наметнули по-
требу да Мали Зворник постане и адми-
нистративни центар. 

За проглашење Малог Зворника у оп-
штину, чекало се да се брана заврши и пу-
сти у рад. Тај уистину свечани тренутак 
одређен је за 26. септембар 1955. године. 
Пред управном зградом ХЕ „Зворник”, да-

нашњом зградом општине, монтирана је 
трибина са које се окупљеном народу обра-
тио председник ФНРЈ Јосип Броз Тито. 

Према сачуваним сведочењима, ви-
ше од 30.000 људи и са једне и са друге 
стране реке слило се у Мали Зворник. 
Од старог, краљевог моста, до централне 
трибине цео град је био искићен транс-
парентима, паролама и Титовим слика-
ма. Поздрављајући тадашњег председ-
ника државе, инжењер Бора Јовановић 
изрекао је и шта ХЕ “Зворник”- изграђе-
на за оптималних седам година - значи 
за читаву земљу. 

Подизање бране на Дрини је без сумње 
први прави гигантски подухват у послерат-
ној изградњи земље. То је гигант који је за 
сва времена изменио топографску, демо-
графску, привредну и културну слику це-
лог средњег Подриња. По количини утро-
шеног материјала и својим димензијама, 

Мали Зворник – највеће послератно   градилиште

Синиша Томић, 
шеф Пословнице 
ЕД Мали Зворник

До кварова и пешице
Синиша Томић, шеф Пословнице ЕД Мали 
Зворник, Огранак Лозница, ПД 
"Електросрбија", рођен је 5. априла 1968. 
године у Љубовији. Основну школу завршио 
је у Љубовији, средњу електротехничку школу 
у Сребреници, а ЕТФ у Чачку. Са супругом 
Снежаном, васпитачицом запосленом у 
Предшколској установи "Полетарац" у 
Љубовији, има ћерку Сању (2007). Био је 
запослен од 1996. године у ДП "Хладњача" у 
Љубовији, а од 2004. године је у ЕД Лозница, с 
тим што је од 2009. године шеф Пословнице 
ЕД Мали Зворник.
- Конзумно подручје Пословнице ЕД Мали 
Зворник карактерише се разуђеношћу и 
претежно је брдско-планинског типа, па је у 
таквим условима отежано и одржавање 
електроенергетских објеката. То је посебно 
изражено у зимском периоду када возилима 
не може да се приђе  појединим објектима, па 
тако монтери да би пронашли и отклонили 
квар, на пример, на ДВ 10 кV за Велику Реку, 
морају кроз снег и под пуном опремом да 
препешаче и по неколико километара – рекао 
је Томић. - Улажу се, стога, напори да се кроз 
инвестиционо одржавање технички унапреде 
постојећа нисконапонска мрежа, далеководи 
10 кV и ТС 10/0,4 кV. За рад пословнице веома 
је важна и одлична сарадња са СО Мали 
Зворник, која се огледа у реализацији уговора 
о заједничком инвестирању у реконструкцију 
НН мреже, односно у замени дрвених стубова 
бетонским, као и са заменом ужета са СКС и у 
изградњи ТС 10/0,4 кV. На тај начин смањује се 
број прекида у испоруци електричне енергије 
и стварају се услови за прикључење нових 
потрошача.
Значајно је и да се, упркос тешком стању у 
привреди, наплатни задатак у обе категорије, 
"домаћинство" и "вирманци", остварује у 
износу од око 100 одсто, добрим делом 
захваљујући и споразумима за одложено 
плаћање. Активности из акционог плана за 
смањење губитака реализују се, пре свега, 
контролом купаца и заменом бројила. А све то 
пословница ради са 11 запослених, од чега су 
само три електромонтера, па је у наредном 
периоду неопходан пријем нових радника, 
као и набавка новог теренског возила.

 ❚ Храм Сабора Срба светитеља

 ❚ Споменик борцима из Другог светског рата
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хидроелектрана је за то време била пра-
во градитељско чудо. Железничари су до-
вуклу разног материјала за брану који би, 
сликовито речено, стао у композицију ду-
гу више од сто километара. За више од пола 
века рада ХЕ „Зворник“ произвела је стру-
је више од 23 милијарде кwh, пребацујући 
план производње скоро сваке године. До-
године би ХЕ „Зворник“  требало да почне 
процес ревитализације и модернизације. 

Са настанком бране настало je и 20 
километара дугачко Зворничко језеро. 
У њему се плива, пеца, такмиче се каја-
каши. Према казивању малозворничких 
риболоваца, у језеру су ухваћени млади-
ца од 20 и сом тежи од 150 килограма. 
Постигнута су и два европска рекорда. 
Уловљени су смуђ од 13,7 и штука од 18,5 
килограма. Зворничко језеро је једин-
ствено у Европи, јер је станиште риба ко-
је живе у хладној и брзој води, као и оних 
чија је постојбина топлија и мирна вода.

Мали Зворник је, наравно, постојао 
и много пре него што је постао модерно 
урбано насеље и пре него што је добио 
данашње име. Живело се овде одвајака-
да. Претпоставља се да је баш између два 
имењака, Зворника и Малог Зворника, 
постојало древно римско насеље ad Dri-
num, које је ширењем реке потопљено.

Мали Зворник је у прошлости био и 
незаменљиво војно утврђење. На брду 
Орловине налазе се остаци велике сред-
њовековне тврђаве која је вероватно из-
грађена у првој половини 15. века, у вре-
ме српске деспотовине. По значају упо-

ређује се са Петроварадинском или Ка-
лемегданском тврђавом.

Кажу да се вожд Карађорђе заветовао 
да ће премостити „Дрину племениту ме-
ђу“, а да је његов завет испунио тек његов 
праунук краљ Александар. Градња моста 
трајала је око три године, па је мост свеча-
но отворен 12. јануара 1930. године, када 
је назван Мост краља Александра Првог. 

 ❚ Изградња "Камене девојке"
У близини овог гвозденог моста нала-

зи се брдо у чијој утроби је, по налогу кра-
ља Александра Првог Карађорђевића, на 
површини од око 5.000 квадратних мета-
ра, изграђен подземни град. Намењен је 
за његово склониште у случају рата, ода-
кле би командовао. То је лавиринт одаја, 
са 75 просторија, ископаних у камену. 

Како нас је обавестио Војислав Ста-
менковић, директор Туристичке орга-
низације Малог Зворника, градња под-
земног града, под шифром, „Камена де-
војка“, рађена у дубокој тајности, поче-
ла је 1931. и трајала је све док краљ ни-
је убијен у Марсељу. До тада је урађено 
око две трећине склоништа. Коришћено 
је само једном. У његовим просторија-

ма одржана је последња седница ратног 
штаба Краљевине Југославије и ту је пре 
одласка у изгнанство краљ Петар II Ка-
рађорђевић провео своје последње дане 
у Србији од 9. до 12. априла 1941. године.

Дуж око километар и по ходника нала-
зе се просторије за седнице Владе, краље-
ви апартмани, сале, кабинети, библиоте-
ка, кантина, спаваоница за краљеву гарду, 
купатила, капела… Све је измалтерисано 
и окречено у бело. Рачунало се да ту бе-
збедно и комфорно може да живи од 3.000 
до 5.000 људи. Температура је стално од 
14 до 16 степени. Још се истражује шта се 
све налази у седамдесетак просторија, а за 
сада се зна да су тунели ископани у обли-
ку часног крста, а имају излаз и у помену-
те лагуме римског града ad Drinuma, који 
повезује обале. На овом месту снимају се 
и неки делови будуће ТВ серије „Равна Го-
ра“ Радоша Бајића.

Последњих година у јавности се че-
сто помиње малозворнички Соко град. 
Епископ шабачи Лаврентије је у његовом 
подножју пре петнаестак година подигао 
манастир посвећен Николају Велимиро-
вићу, где се сваке године од 20. јула до 19. 
августа одржава традиционална мани-
фестација „Моба“. Покренули су је 2001. 
године Матица исељеника и шабачка 
епархија СПЦ, уз подршку Владе Срби-
је. Њен циљ је дружење младих Срба из 
расејања са вршњацима из матице и бо-
ље упознавање српског језика и обичаја.

Соко град је настао у средњем веку и у 
време Турака био је место најозлоглаше-
нијих мучилишта православног станов-
ништва. Миниран је после ослобођења. 
Данас има врло мало остатака бедема и 
кула, а у самој утврди је на темељима јед-
не од кула подигнут бетонски плато на ко-
ме је издигнут велики крст. 

СлобоДАн Стојићевић

упознајмо срБију

 ❚ Хотел „Ројал Дрина“

 ❚ Дрина мами риболовце

 ❚ Подземно склониште краља Александра



Сведочанство за будућност
Виминацијум је био један од најзначајнијих 
легијских логора на Дунаву. Након најезде 
Авара и Хуна под вођством Атиле, град је 
разорен 441. године. Изградњом 
Термоелектране „Костолац“ и радом 
површинског копа Дрмно започињу 
истраживања некропола града. Ова 
истраживања трају од 1977. до 1997. године. 
Од 2000. године нови полет истраживању даје 
мултидисциплинарни тим под руководством 
др Миомира Кораћа. Локалитет се простире 
на око 500 хектара. Добрим делом се налази 
на простору напредовања површинског копа 
„Дрмно“. Траже се решења да простор 
Виминацијума ипак буде сачуван у што већем 
обиму, и као драгоцено сведочанство буде 
остављен следећим поколењима.




