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Самостално оверавање бројила
Запослени у Служби за контролисање исправности 
и оверавање мерила, Контролно тело ПД ЕДБ, 
уложили су у протеклом периоду много труда да би 
свој рад прилагодили новом Закону о метрологији. 
Крајем прошле године од Акредитационог тела 
Србије добили су Сертификат да су компетентни за 
обављање послова контролисања, а  Министарство 
финансија и привреде је 11. априла издало Решење 
којим се ПД ЕДБ овлашћује за обављање послова 
оверавања бројила електричне енергије. Служба за 
контролисање исправности и оверавање мерила је 
сада овлашћена за послове редовног и ванредног 
оверавања бројила електричне енергије. Државне 
жигове, које ће користити под својим бројем ОМ 
057, Служба за контролисање исправности и 
оверавање мерила преузела је 21. маја од 
Дирекције  за мере и драгоцене метале. Колеге из 
ове Службе 28. маја су први пут самостално 
државним жигом ОМ 057 оверили бројила 
електричне енергије и тако потврдили њихову 
исправност.

 ❚ фото М. Дрча
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Ниједна промена у животу није једностав-
на и лака. Понекад обична селидба са јед-

ног на други крај града донесе брдо проблема, 
промена посла створи много нових изазова, 
а камоли доношење битних животних одлу-
ка. „Електропривреда Србије“ је већ увели-
ко на животној прекретници и време је за ве-
лике одлуке и промене. Само је питање да ли 
смо ми сами са собом раскрстили и спремили 
се  за мењање. Прво себе, а потом и свега око 
нас. А те промене нису само пуке жеље и на-
мере људи у држави и ЕПС-у, већ је живот не-
умољив. Док се окренемо, нове околности су 
пред вратима и ко не буде спреман, тешко да 
ће изаћи даље од кућног прага.

Конкуренција нам је у јануару ове годи-
не „преотела“ једног великог купца на висо-
ком напону. Наредни јануар показаће коли-
ко се ЕПС озбиљно припремио за наставак тр-
жишне утакмице. Биће потребно много тру-
да, знања и вештина да се задржи највећи део 
досадашњих купаца на средњем напону. Око 
60 регистрованих трговаца чека своју прили-
ку да узме макар део колача. И извесно је да 
се спремају озбиљне понуде, јер је наше тржи-
ште и даље највеће у региону бивше Југосла-
вије. И битка ће бити озбиљна и тешка. Зато 
нема места за опуштање и прихватање ствари 
здраво за готово. 

Иако многима делује превише једностав-
но,   актуелни почетак рада новог ЕПС-овог 
привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ је пр-
ви испит за пролаз како би учествовали у тр-
жишној утакмици наредног јануара. Без до-
брог старта „ЕПС Снабдевања“ нема ни доброг 
пословања целог система „Електропривреде 

Србије“. Зато и нема простора за почетнич-
ке грешке. А ни за почетничке изговоре.  Јер 
ако паднемо овај испит, нема поправног. Не-
ки други ће искористити наше слабости и про-
ћи у наредну годину, а питање је када је следе-
ће тестирање.

Грешака и изговора неће бити само ако сви 
у систему наставе да озбиљно и одговорно ра-
де свој посао. И онда су сасвим неоправдане 
кулоарске приче, међуљудске поделе и спеку-
лације око тога шта доноси почетак рада „ЕПС 
Снабдевања“ и наставак процеса раздвајања 
делатности снабдевања од дистрибуције. Чини 
се да припреме за финале овог процеса преду-
го трају, те су се и многи актери уморили, а не-
ки чак уљуљкали у идеју да никад ништа неће 
моћи да се промени. Да ће, као и много пута 
пре, неко да одложи почетак примене Закона о 
енергетици, те да ће досадашња правила и да-
ље наставити да важе, без икакве последице. 
Ипак, хтели ми то или не, правила стижу пред 
врата. А, од затварања очију, бежања и сакри-
вања нема вајде. Нико нам ништа неће покло-
нити. Јер, како економисти кажу - бесплатног 
ручка нема. У нашем случају, чак ни ужине.
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ИЗДАВАЧ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ISSN 1452-8452

В. Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
Александар Обрадовић

МЕНАЏЕР ОДНОСA С ЈАВНОШЋУ
Јелена Вујовић

ГЛАВНИ УРЕДНИК
Алма Муслибеговић

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Анка Цвијановић

Милорад Дрча
(уредник фотографије)

Наташа Иванковић-Мићић
(технички секретар и документариста)

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Царице Милице 2 
11000 Београд

ТЕЛЕФОНИ:
011/2024-843, 2024-845

ФАКС:
011/2024-844

e-mAIl:
list-kWh@eps.rs 
fotokWh@eps.rs

web SIte:
www.eps.rs

ЛИКОВНА И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА:
„Студио Платинум“, Београд
studio@platinum.rs

НАСЛОВНА СТРАНА:
Љубомир Маричић

ШТАМПА:
Д.О.О. „Комазец”
Инђија

ТИРАЖ:
10.000 примерака

ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРУЖЕНЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, 
ПОД НАЗИВОМ „ЗЕП“, ИЗАШАО ЈЕ 
ИЗ ШТАМПЕ МАРТА 1975. ГОДИНЕ; 
ОД МАЈА 1992. НОСИ НАЗИВ „ЕПС“, 
ОД 6. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ ЛИСТ 
ИЗЛАЗИ ПОД ИМЕНОМ „kwh“

уВоДник

”Наредни јануар 
показаће колико се 
ЕПС озбиљно 
припремио за 
наставак тржишне 
утакмице

Пише: Алма Муслибеговић

Нема бесплатне 
ужине

 ❚И
лу

ст
ра

ци
ја:

  J.
 В

ла
хо

ви
ћ



kWh ..... јун 2013.  5

у фокусу

Једини критеријум 
– врста посла 

Поштоване колегинице и колеге,

У складу са одредбама Закона о енергетици и 
поштовањем Уговора о Енергетској заједници 
Југоисточне Европе, као и у складу са корацима 
у придруживању Србије Европској унији и 
одлуком Владе Србије о усвајању Полазних основа 
за реогранизацију ЕПС-а, формирано је ново 
привредно друштво у оквиру ЈП „Електропривреда 
Србије“ - „ЕПС Снабдевање“.

На тржишту електричне енергије у Србији, 
које je већ успостављено, ЕПС је један од учесника, 
а оснивање ПД „ЕПС Cнабдевање“ је активност 
којом се ЕПС припрема за даље отварање 
тржишта.

Оснивањем „ЕПС Снабдевање“, започет је 
процес потпуног раздвајања делатности трговине 
- снабдевања од делатности дистрибуције 
електричне енергије и управљања дистрибутивним 
системом. На тај начин ћемо другачије, боље, 
ефикасније и у складу са Законом о енергетици 
организовати послове које већ радимо, али који 
ће бити прераспоређени између постојећих 
електродистрибуција и новооснованог снабдевача. 
Сви запослени остају у систему ЕПС-а, 
равноправни, са истим правима и обавезама.

Дакле, од 1. јула 2013. почиње постепена 
прерасподела послова у оквиру процеса 
реорганизације наше електропривреде, чији је 
један од циљева потпуно раздвајање делатности 
снабдевања од делатности дистрибуције 
електричне енергије.

Прелазак запослених у „ЕПС Снабдевање“ биће 
добровољан и нико неће моћи да натера било кога 
да пређе у то ново ПД уколико она/он то не жели. 
Неопходно је и једино могуће да тај прелазак 
изведемо постепено и у више корака, до потпуног 
раздвајања делатности у складу са законом.

Они запослени који буду остали у садашњим 
електродистрибуцијама биће у неком тренутку 
у оквиру процеса раздвајања прераспоређени 

на радна места на којима ће се обављати само 
послови дистрибутивне делатности. С друге 
стране, запослени који буду прешли у ПД „ЕПС 
Снабдевање“ на својим радним местима обављаће 
послове који су везани искључиво за делатност 
снабдевања електричном енергијом. То значи да 
у коначној фази процеса раздвајања неће бити 
преплитања истих делатности између садашњих 
ПД за дистрибуцију електричне енергије и 
новооснованог ПД „ЕПС Снабдевање“.

У оквиру привредних друштава за 
дистрибуцију већ постоје организационе целине 
за послове снабдевања, па ће постепени прелазак 
запослених у ново ПД почев од 1. јула 2013. бити 
природан ток догађаја. Наглашавамо да неће бити 
ни фаворизовања ни деградације запослених који 
почињу да раде у „ЕПС Снабдевање“.

Једини критеријум по којем ће запослени 
из електродистрибуција прелазити у „ЕПС 
Снабдевање“ биће врста посла, тј. систематизација 
радних места у том новом привредном друштву. 
Запосленима који у електродистрибутивним 
привредним друштвима ЕПС-а или дирекцији 
ЈП ЕПС већ обављају одређене послове везане 
за делатност снабдевања, на основу те 
систематизације биће понуђено да пређу у ПД „ЕПС 
Снабдевање“ и ту наставе да обављају исте послове.

Репрезентативним синдикатима је омогућено 
да прате и на тај начин учествују у процесу 
раздвајања делатности и заштити права 
запослених.

ЕПС ће реорганизацијом постати ефикаснија 
и профитабилнија компанија, а то ће радницима 
донети већу сигурност и боље услове рада.

Подршка свих запослених у овом важном 
тренутку за нашу електропривреду од кључног је 
значаја и ми је с пуним поверењем очекујемо од вас.

О свим наредним корацима бићете прецизно и 
благовремено обавештавани.

Писмо запосленима у Дирекцији ЈП ЕПС 
и ПД за дистрибуцију електричне енергије 

Поводом формирања и почетка 
рада новог привредног друштва 
у оквиру „Електропривреде 

Србије“ – „ЕПС Снабдевање“, в. д. 
генералног директора Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије“ Александар 
Обрадовић и директор ПД „ЕПС 

Снабдевање“ Дејан Васић упутили су 
писмо запосленима у Дирекцији ЈП 
ЕПС и ПД за дистрибуцију електричне 
енергије. У писму упућеном 19. јуна, 
запослени су информисани о разлозима 
за оснивање ПД „ЕПС Снабдевање“ 
и корацима који следе у раздвајању 

делатности снабдевања и дистрибуције.  
Питања у вези са раздвајањем 
делатности снабдевања од дистрибуције 
запослени могу да поставе путем 
електронске поште на адресу: 
info.snabdevanje@eps.rs 
Писмо објављујемо у целости:



Раздвајањем делатности снабдева-
ња, односно трговине од дистри-
буције електричне енергије у по-

стојећим привредним друштвима за ди-
стрибуцију електричне енергије и фор-
мирањем привредног друштва „ЕПС 
Снабдевање“ у оквиру „Електропривре-
де Србије“ не ствара се „кинески зид“ ме-
ђу запосленима, већ напротив, сви смо 
и даље део јединственог система ЕПС-а 
– каже у разговору за лист „kwh“ Дејан 
Васић, директор ПД „ЕПС Снабдевање“. 

Васић указује да је оснивање „ЕПС 
Снабдевања“ и раздвајање делатности 
обавеза која проистиче из важећег За-
кона о енергетици, а такође је регулиса-
но и поштовањем Уговора о Енергетској 
заједници Југоисточне Европе и кора-
цима ка придруживању Европској уни-
ји. Оснивање „ЕПС Снабдевања“ одре-
ђено је и одлуком Владе Србије о усва-
јању Полазних основа за реогранизацију 
ЕПС-а, усвојеном у новембру прошле го-
дине. Како истиче наш саговорник, ка-
да су у јануару ове године на отворено 
тржиште електричне енергије морали 
да изађу купци на високом напону запо-
чет је дуго припремани процес, а „Елек-
тропривреда Србије“ је сада само један 
од учесника на тржишту. Додатни по-
сао, али и изазов, према његовим речи-
ма, следи од 1. јануара 2014. године када 

креће либерализација за купце на сред-
њем напону, а потом и 1. јануара 2015. го-
дине када ће сви, укључујући домаћин-
ства и мале купце, имати могућност би-
рања снабдевача. 

��Шта систем „Електропривреде Србије“ 
и запослени добијају оснивањем и 
радом „ЕПС Снабдевања“?

Оснивањем „ЕПС Снабдевања“, раз-
двајањем делатности и планираном ре-
организацијом ЕПС ће постати ефика-
снија и профитабилнија компанија. Не-

ма разлога за страх и панику. Раздваја-
ње делатности неће довести до вишка 
запослених у дистрибуцији и то је јед-
на од основних порука. Организационе 
промене радницима доносе већу сигур-
ност и боље услове рада, а компанији бо-
љу позиционираност на тржишту. Посло-
ве које већ радимо организоваћемо бо-
ље, ефикасније и у складу са Законом о 
енергетици, а послови ће бити прераспо-

ређени између постојећих дистрибуци-
ја и новооснованог снабдевача. Истичем 
да сви запослени остају у систему ЕПС-а, 
равноправни, са истим правима и обаве-
зама. ЕПС мора бити спреман за даљу тр-
жишну утакмицу, јер већ од идуће годи-
не право да изабере снабдевача добиће 
око 4.000 купаца на високом напону. За-
то и морамо организационо да се при-
премимо како би досадашња сарадња 
постала тржишна са позитивним резул-
татима за ЕПС. За тај посао потребни су 

стручни људи и тржишно организована 
компанија. А, не треба занемарити да је 
већ сада у Агенцији за енергетику реги-
стровано више од 60 трговаца електрич-
ном енергијом. Они ће бити наша конку-
ренција. Зато је и битно да се раздваја-
ње делатности уради што боље и јасније 
како бисмо задржали што већи удео на 
тржишту, а тиме и осигурали што успе-
шније економско пословање компаније.

интерВју Дејан Васић, 
директор 
ПД „ЕПС Снабдевање“

Тржишна битка 
��ПД „ЕПС Снабдевање“ бавиће се 
и трговином на слободном 
тржишту. На који начин ће то 
функционисати?

Темељи које сада постављамо важиће и 
за трговину на слободном тржишту која 

нас очекује врло брзо. Имамо и 
лиценцу за снабдевање купаца на 
слободном тржишту, а већ од јануара 
можемо да тргујемо са купцима на 
средњем напону. То је прва тржишна 
битка која нас чека. 
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Променама 
до успешнијег 

пословања 
Оснивање „ЕПС Снабдевања“ и раздвајање 
делатности је обавеза која проистиче из 

важећег Закона о енергетици, а такође 
је регулисано и поштовањем Уговора о 

Енергетској заједници Југоисточне Европе и 
корацима ка придруживању Европској унији. 

Једини критеријум по којем ће запослени 
из електродистрибуција прелазити у „ЕПС 

Снабдевање“ биће врста посла



��Шта је све урађено да би „ЕПС 
Снабдевање“ заиста и почело са радом? 

Почетком јуна Влада Србије усвоји-
ла је решење о одређивању јавног снабде-
вача електричном енергијом и тај посао 
је поверен ПД „ЕПС Снабдевање“. Влада 
Србије је одобрила и уговор о поверава-
њу обављања делатности од општег ин-
тереса „ЕПС Снабдевању“, који је потом 
потписан са Зораном Михајловић, ми-
нистром енергетике, развоја и заштите 
животне средине. Агенција за енергети-
ку је 1. јула доделила „ЕПС Снабдевању“ 
лиценцу за јавно снабдевање електрич-
ном енергијом. 

��Да ли је почела прерасподела 
послова између „ЕПС Снабдевања“ и 
дистрибутера?

Од 1. јула је почела постепена прера-
сподела послова у оквиру процеса реор-
ганизације, а један од циљева је потпу-
но раздвајање делатности снабдевања 
од делатности дистрибуције електричне 
енергије. Израда систематизација по ду-
бини по ПД је у току и очекује се да ће би-
ти завршена до краја године. Кроз систе-
матизацију препознаћемо радна места у 
сваком ПД за дистрибуцију електричне 
енергије која се опредељују за ПД „ЕПС 
Снабдевање“. Следећи корак је процес 
преласка радника из једног ПД у друго.

��Ко ће прећи у „ЕПС Снабдевање“ 
и на који начин?

Прелазак запослених у „ЕПС Снабде-
вање“ је потпуно добровољан и нико не-
ће прећи у ново ПД, ако то не жели. Пре-
лазак ће бити постепен и у више кора-
ка. Људи не треба да се плаше. Запосле-
ни који пређу у „ЕПС Снабдевање“ и даље 
ће радити на истим локацијама, са истом 
опремом, обављаће исте послове као и до 
сада, а разлика је само што ће радити за 
ново ПД. Запослени који пређу у „ЕПС 
Снабдевање“ обављаће послове који су 
везани искључиво за делатност снабде-
вања електричном енергијом. Они који 
остају у садашњим електродистрибуци-
јама биће током процеса раздвајања пре-
распоређени на радна места на којима ће 
се обављати само послови дистрибутив-
не делатности. Када се заврши раздваја-
ње неће бити преплитања истих делатно-
сти између садашњих ПД за дистрибуци-
ју електричне енергије и новооснованог 

ПД „ЕПС Снабдевање“. Неће бити ни фа-
воризовања ни деградације запослених 
који почињу да раде у „ЕПС Снабдевање“. 
У процесу раздвајања треба да учествују 
сви запослени, јер је то интерес свих који 
раде у систему „Електропривреде Срби-
је“. Од успеха почетка рада „ЕПС Снабде-
вања“ зависи и пословање свих осталих 
у ланцу. 

��Који су критеријуми за прелазак?
Једини критеријум по којем ће запо-

слени из електродистрибуција прелази-

ти у „ЕПС Снабдевање“ биће врста посла, 
односно систематизација радних места у 
новом ПД. Запосленима који у електро-
дистрибутивним ПД или дирекцији ЈП 
ЕПС већ обављају одређене послове ве-
зане за делатност снабдевања, на осно-
ву те систематизације биће понуђено да 
пређу у ПД „ЕПС Снабдевање“ и ту наста-
ве да обављају исте послове. 

��Да ли ће сви који у дистрибуцијама 
сада раде у делатности трговине 
прећи у „ЕПС Снабдевање“?    

План је да до краја године сви они бу-
ду запослени у овом новом ПД. То ће се 
десити постепено и у складу са осталим 
планираним организационим и другим 
корацима у успостављању јединствене 
делатности снабдевања у ЕПС-у.

��Каква је сарадња са синдикатима и 
колико они могу да помогну?

Репрезентативним синдикатима је 
омогућено да прате и учествују у проце-
су раздвајања делатности и заштити пра-
ва запослених. Улога синдиката је значај-

на и представници синдиката су укљу-
чени у све разговоре у вези са промена-
ма које следе. Синдикатима је објашње-
но да раздвајање делатности у ПД за ди-
стрибуцију доводи до боље организаци-
је. Представници синдиката разумеју да 
су ове промене увођење у тржишно по-
словање, где заиста функционишу тржи-
шни принципи, односно где је електрич-
на енергија роба која се плаћа. 

��Почело је и потписивање уговора 
између „ЕПС Снабдевања“ и 

привредних друштава за 
дистрибуцију. Шта је урађено?

Реч је о тзв. SlA (Service level Agree-
ment), то јест о уговору о нивоу услуга, 
који ПД „ЕПС Снабдевање“ потписује са 
ПД за дистрибуцију, а трећи потписник 
тог уговора је ЈП ЕПС, који ће обавља-
ти корпоративну функцију у сопстве-
ним зависним ПД. Уговором су дефи-
нисани сви међусобни односи снабде-
вача и дистрибутера, као и послови ко-
је су до сада радиле дистрибуције и ко-
је ће их и убудуће радити, али у име и 
за рачун снабдевача. То је кровни уго-
вор, са општим одредбама о међусоб-
ним односима и допуњаваће се како се 
процес раздвајања буде одвијао. Биће 
урађени и додатни нормативи како би 
се у складу са законом регулисали ме-
ђусобни односи на тржишту. За сада је 
план да се ови уговори потписују до 31. 
октобра до када важи одлука УО ЕПС-а 
о привременом финансирању ПД „ЕПС 
Снабдевање“. Р. Е. 

” У процесу раздвајања треба да учествују сви 
запослени, јер је то интерес свих који раде у 
систему „Електропривреде Србије“

Комуникација је кључ 
��Процес раздвајања делатности у другим земљама 
довео је негде и до пада наплате. Како се изборити са 
тим ризиком? 

Наплата је у протеклих неколико месеци веома добра. У мају 
је премашена вредност месечне фактурисане реализације и 
постигнуто је најбоље мајско остварење у протеклих пет 

година. Постоји, међутим, опасност од смањења нивоа 
наплате и то не занемарујемо. Зато и радимо на томе да све 
међусобне тржишне и остале пословне односе што боље 
нормативно поставимо. Комуникација са људима на терену у 
ПД је кључна. Потребно је свима објаснити шта су циљеви 
раздвајања и отклонити све недоумице. 

 ❚ Свако остаје на свом месту рада: из ПД „Електросрбија“
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Да би се област коришћења обно-
вљивих извора енергије брже ра-
звијала у Србији, неопходно је да 

држава, системом подстицајних мера, 
створи повољне услове за улагање. Ме-
ђународна финансијска корпорација 
(ИФЦ) је крајем прошле године потпи-
сала споразум о сарадњи са Министар-
ством енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине, како би подржала напоре 
да се заокружи правни оквир у овој обла-
сти. Споразумом је обухваћена подршка 
ИФЦ-а Министарству у припреми под-

законских аката (уредби) и припреми 
стандардних модела уговора о отку-
пу електричне енергије из обновљивих 
извора. Како би се унапредила ефика-
сност припреме ових докумената и оси-
гурала широка подршка јавног сектора, 
Министарство је формирало радну гру-
пу, у којој су, поред представника Мини-
старства и ИФЦ-а, активно учешће узели 
и представници ЕПС-а, ЕМС-а и Покра-

јинског секретаријата за енергетику Вој-
водине. 

Овако за наш лист Небојша Арсени-
јевић, менаџер Балканског програма за 
обновљиве изворе енергије ИФЦ, члани-
це групације Светске банке, објашњава 
кораке који су у току како би били обез-
беђени што бољи услови за инвестира-
ње у производњу енергије из обновљи-
вих извора, као и улогу ИФЦ у том послу. 

��Који су конкретни резултати те 
сарадње који ће уредити и 
унапредити област „зелене“ енергије?

Као резултат ове веома добре сарад-
ње, почетком године Влада Србије усво-
јила је четири кључне уредбе: Уредбу о 
мерама подстицаја за повлашћене про-
извођаче електричне енергије, Уредбу 
о условима и поступку стицања статуса 
повлашћеног произвођача електричне 
енергије, Уредбу о начину обрачуна и на-
чину расподеле прикупљених средстава 
по основу накнаде за подстицај повла-

шћених произвођача електричне енер-
гије и Уредбу о висини посебне накнаде 
за подстицај у 2013. години. Припремље-
ни су и нацрти модела уговора за откуп 
електричне енергије произведене из об-
новљивих извора енергије и њихово усва-
јање се очекује ускоро.

��На основу досадашњих закона и ових 
последњих уредби, може се закључити 
да је област коришћења обновљивих 
извора у Србији законски све 
уређенија. Чини ли Вам се, ипак, да 
примена тече превише споро?

Прича о обновљивим изворима енер-
гије постала је актуелна у Србији још 
2004. године, доношењем Закона о енер-
гетици. Ипак, све до ове године ни-
је учињен довољан напор да се заокру-
жи процес припреме повољног регула-
торног оквира за улагања у ову област. 
Наиме, уколико занемаримо негатив-
не еколошке и социјалне ефекте, које 
ствара употреба фосилних горива, а ко-

интерВју небојша арсенијевић, 
менаџер Балканског програма за 
обновљиве изворе енергије ИФЦ
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Велике 
инвестиције 
следеће  
године

Очекујем да се све 
активности на  

изради закона и уредби 
заврше  

до краја године и да  
област обновљивих извора 

енергије у Србији буде  
   потпуно уређена. 

Тада можемо очекивати 
озбиљне инвестиције



ји се у Србији још не валоризују на пра-
ви начин, електрична енергија произвед-
на из обновљивих извора и даље је ску-
пља од електричне енергије произведе-
не из конвенционалних извора. Постоја-
ње природног потенцијала није довољна 
гаранција да постоји економски интерес 
за улагање у ову област. 

��Која је права формула за привлачење 
инвеститора? Шта још држава треба 
да им обезбеди?

Паралелно са активностима које 
спроводи уз техничку подршку ИФЦ-а, 
Министарство је иницирало и процес 
смањења административних процедура 
за издавање дозвола у области енергети-
ке. Такође, у најави су и измене Закона о 
енергетици, које ће имати за циљ додат-
но унапређење правног оквира за улага-
ње у сектор обновљивих извора. Очекујем 
да се ове активности заврше до краја ове 
године. Тада ћемо заиста моћи да кажемо 
да је област обновљивих извора енергије 
у Србији потпуно уређена и тада можемо 
очекивати озбиљне инвестиције.

��Колико је Србија уопште богата 
обновљивим изворима, према 
студијама које сте Ви радили? Која 
врста извора је најперспективнија?

Најновија анализа расположивог по-
тенцијала у Србији извршена је прили-
ком израде Националног акционог пла-
на за обновљиве изворе енергије. Инфор-
мације које су презентоване у оквиру ак-
ционог плана, као и студије које су рађе-
не претходних година указују да Србија 
има значајан потенцијал не само у енер-
гији ветра и Сунца, већ и у искоришћењу 
мањих водотокова за изградњу малих и 
средњих хидроелектрана, као и искори-
шћењу биомасе, пре свега шумског и по-
љопривредног отпада. Подстицајне цене 
за сваку појединачну технологију прора-
чунате су тако да не фаворизују ниједну 
од технологија које се подстичу и све тех-
нологије су подједнако исплативе. На-
равно, постоје велике разлике у величи-
ни пројеката, односно у инвестиционим 
трошковима, тако да свака компанија за-
интересована за овај сектор може одабра-
ти технологију и величину пројекта при-
мерену њеним финансијским могућно-
стима и искуству које има у сектору.

��Шта је инвеститорима, према Вашем 
искуству, највећи проблем за 
инвестирање у ОИЕ у Србији?

У овом тренутку највећи проблем 
инвеститорима представља велики број 
недовољно добро дефинисаних адми-
нистративних корака који су повезани 
са фазом развоја пројеката ОИЕ. Мини-
старство је започело активности на по-
једностављењу ових процедура, па се на-
дам да у догледно време ово неће пред-

стављати проблем за компаније које ра-
звијају пројекте. Потенцијалну потешко-
ћу представљаће и чињеница да у Срби-
ји још није изграђен ниједан средњи или 
велики пројекат ОИЕ. Одсуство реалног 
искуства колико успешно фунциони-
ше комплетан систем подстицаја свака-
ко ће повећати опрез код потенцијалних 
инвеститора. Зато је учешће међународ-
них финансијских институција у финан-
сирању првих већих пројеката од кључ-
ног значаја.

��  Да ли и на који начин, према Вашем 
мишљењу, ЕПС може да искористи 
своју шансу за веће коришћење ОИЕ? 
Које би то биле предности ЕПС-а као 
засада јединог произвођача 
електричне енергије у Србији да уђе у 
експанзију градње капацитета који 
користе ОИЕ?

Евидентно је да ЕПС поседује по-
тенцијал за развој пројеката обновљиве 
енергије. У којој мери ће се то и догоди-
ти зависи од пословне политике корпо-
рације, као и од стратешких одлука Вла-
де Србије. Учешће у овом сектору свака-
ко би помогло ЕПС-у да се што боље при-
преми за крупне промене које ће се де-
сити у електроенергетском сектору у Ср-
бији. Међутим, не треба сметнути с ума 
да је један од циљева за подстицање сек-
тора ОИЕ управо постепено укључива-
ње приватног сектора у област електро-
енергетике. Ипак, имајући у виду да је 
за достизање договореног учешћа обно-
вљивих извора у бруто потрошњи енер-
гије у Србији, према Националном акци-
оном плану, потребно изградити више од 

1.000 Мw, постоји довољно простора и за 
ЕПС и за приватне компаније које желе 
да улажу у овај сектор. 

��Често се помиње да је цена 
електричне енергије у Србији највећи 
ограничавајући фактор за 
инвестиције у нове капацитете. Зашто 
је то тако?

Ниска цена електричне енергије сва-
како има негативан утицај на одржив ра-
звој енергетског сектора у Србији. Пре 
свега, она негативно утиче на економску 
одрживост мера енергетске ефикасности. 
Улагање у смањење потрошње енергије у 
индустрији, домаћинствима и јавном сек-
тору најчешће не може да оствари очеки-
вани период отплате управо због ниске 
цене електричне енергије. Такође, улага-
ње у нове електроенергетске објекте који 
нису обухваћени системом подстицаја за 
обновљиве изворе енергије веома тешко 
се може економски оправдати актуелном 
ценом електричне енергије.

��Да ли су у Србији реалне фид-ин 
тарифе и, према Вашем искуству, 
имају ли инвеститори интерес у томе?

Сигуран сам да ће инвеститори има-
ти интерес за улагање у пројекте обно-
вљивих извора. Подстицајне цене (или 
фид-ин тарифе) прорачунате су на објек-
тиван начин. За сваку технологију при-
купљене су информације о реалним про-
јектима који се развијају у Србији, о њи-
ховим специфичним инвестиционим 
и оперативним трошковима. У обзир је 
узета и цена капитала (сопственог уче-
шћа и кредита). На основу свих ових ин-
формација прорачунате су цене за сваку 
технологију које треба да обезбеде да на 
крају подстицајног периода, који у Срби-
ји износи 12 година, нето садашња вред-
ност пројекта буде једнака нули. Иден-
тичан приступ користи се и у државама 
Европске уније, које подстицајним цена-
ма развијају овај сектор.

��Имају ли међународне финансијске 
институције интересовање за улагања 
у ОИЕ У Србији?

Међународне финансијске институ-
ције имају стратешко опредељење да ула-
жу у пројекте који имају за циљ ублажа-
вање климатских промена. Пројекти об-
новљивих извора енергије, као и пројек-
ти ефикасне употребе ресурса, укључу-
јући и енергетску ефикасност, свакако су 
приоритети ИФЦ-а. Сасвим сам сигуран 
да ће, по окончању процеса унапређења 
регулаторног оквира, све значајније ме-
ђународне финансијске институције уло-
жити значајна средства у овај сектор, било 
директним инвестирањем у средње и ве-
ће пројекте, било пласирањем средстава 
кроз комерцијалне банке за финансирање 
мањих пројеката.  A.МуслибЕговић
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Помоћ за енергетску 
сигурност

��Каква је улога Балканског 
програма за обновљиве изворе 
енергије?

Активности ИФЦ-а одвијају се пружањем 
саветодавних и инвестиционих услуга нашим 
клијентима. Балкански програм за обновљиве 
изворе енергије (БРЕП) то ради у области 
обновљивих извора енергије на територији 
западног Балкана. Циљ програма је да се 
уклоне баријере и успостави тржиште ОИЕ  у 
региону као начин да се достигне одрживи 
економски развој, обезбеди енергетска 
сигурност, ублаже негативне последице 
климатских промена, као и да се подржи 
процес интеграције држава региона у 
ЕУ. Активности нашег програма, који се 
финансира помоћу донације аустријског 
Министарства финансија, реализују се у 
сарадњи са владама и ресорним 
министарствима, приватним сектором и 
домаћим банкама.

Ниска цена електричне енергије свакако 
има негативан утицај на одржив развој 
енергетског сектора у Србији”



Јавно предузеће „Електропривреда Ср-
бије“ практично je холдинг који посе-
дује велики број предузећа – рудника 

угља, термоелектрана, хидроелектрана и 
дистрибуција, а организација уз увођење 
тржишних принципа, привлачење улага-
ња и ефикасно управљање не функцио-
нише увек на најбољи начин - каже за наш 
лист др Милан Р. Ковачевић, економиста 
и стручњак за страна улагања у одговору 
на питање -  колико је ЕПС-у, оваквом ка-
кав је, потребна реорганизација и шта све 
на то упућује.

��Да ли је то једини разлог због ког ЕПС 
годинама исказује слабе финансијске 
резултате?

Можда би потпунија анализа узро-
ка слабих резултата до танчина указала 
на све отворене проблеме, али овакав ЈП 
ЕПС какав је био прошле године сам је на-
правио губитак од две милијарде динара, 
а  његов кумулирани минус достигао је 55 
милијарди динара. Његова имовина еви-
дентирана је у вредности од 415 милијар-
ди динара. У њему је запослено мање од 
500 људи, а подела одговорности по вер-
тикалном нивоу и утицај на његова при-
вредна друштва нејасни су. Још није обја-
вљен консолидовани биланс, који би боље 
показао укупан резултат пословања. 

�� Јесу ли губици довољан разлог за 
будућу реорганизацију система?

Управо због њих је реорганизација 
ЕПС-а требало одавно да се догоди. 

��У ком смислу реорганизација?
Дистрибуцију, рецимо, треба одвоји-

ти од производње. И треба тежити тржи-
шном подстицају. 

��Има ли у том Вашем оквирном виђењу 
реорганизације елемената и за неку 
врсту приватизације?

Приватизација је започета непроми-
шљено тиме што је 15 одсто акција ЕПС-а 
већ подељено грађанима. Приватна или 
бар мешовита предузећа неопходна су да 
би се привукле инвестиције. Не може се 
очекивати да се из повећаног пореског те-
рета од стране државе инвестира у елек-
тропривреду. Али треба одмерити како и 
у коликој мери спровести приватизацију 
и електропривреде и других ЈП. 

��Да ли је прелазак у затворено а.д. 
добро решење и зашто?

Неопходно је ЕПС превести у акци-
онарско друштво, јер су његове акције 
већ бесплатно подељене. Или се те акци-
је морају одузети од грађана, јер акцио-
нарско друштво само може имати акци-
је.  Привремено се мора проћи кроз за-
творено, да би се омогућила трговина ак-
цијама у отвореном акционарском дру-
штву. А променом закона, уместо бес-
платних акција ЕПС-а, могу се поделити 
бесплатне акције у зависним друштви-

ма. Али реорганизовање у акционарско 
друштво је само промена правне форме. 
Важније је што пре спровести стварно 
реструктурирање укупне електропри-
вреде, да би она боље функционисала и 
да не би због недовољног инвестирања, 
недостатак електричне енергије укочио 
развој, или ћемо још и електричну енер-
гију морати да увозимо.  

��Нема дилеме да је цена електричне 
енергије један од фактора који утичу 
на пословање. Може ли цена виша за 
10, 12 одсто да реши све проблеме 
ЕПС-а или се мора прибећи и нечему 
што се зове продуктивност, 
ефикасност, рационалност, 
штедња…?

Садашњи ниво цена киловат-часа, а 
надасве тарифе за различите периоде и 
различите кориснике, морају се мењати. 
Али је најгоре научити монополисту да 

интерВју Др Милан р. ковачевић  
о актуелним дилемама 
у електроенергетици

Цена није  
једини проблем 
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Било би добро да останемо 
земља са јефтинијом 

електричном енергијом, 
али да „Електропривреду 
Србије“ организујемо тако 

да она расте и развија се, а 
не да тавори  

и прави губитке.

На држави је да ствара 
повољан амбијент 



” Садашњи ниво цена киловат-часа, а 
надасве тарифе за различите периоде и 
различите кориснике, морају се мењати

Има ли купца?
��Планирају се велике инвестиције у отварање 
нових рудника и термоелектрана.  
Како привући инострани капитал у тренутку 
овакве кризе у свету, и то у Србију која се  
налази на 95. месту по атрактивности за страна 
улагања? 

Најављено је да ће подземни рудник угља „Ресавицу“ Влада 
Србије да прода. Само ко ће је купити и зашто у њеном 
садашњем стању? Еколошке последице сагоревања огромних 
количина лигнита још нико не плаћа. О томе морамо водити 
рачуна и померати се ка друштвено оправданијим изворима 
енергије.  

губитке смањује повећањем цена. Онда 
изостаје брига о повећаној продуктивно-
сти, уштедама и ефикаснијем инвести-
рању. ЕПС је у прошлој години приходо-
вао од продаје мање него у претходној, 
а ипак је остварио нешто мањи губитак. 
Веће цене би деловале и у правцу мање 
потрошње. Нису ниже цене највећи кри-
вац губитака ЕПС-а. Неефикасна је и на-
плата прихода по важећим ценама. Ве-
лики је проблем запостављање ефика-
сног управљања, а кадрови су најважни-
ји фактор унапређења пословања. 

��Може ли ЕПС сам да изгура све те 
промене, с обзиром на искуства 
сличних компанија, или је ипак 
потребна већа подршка државе која 
још не зна шта би са својим 
највреднијим предузећем?

 Добра организација електропривреде 
није само за оне који у њој раде. Практич-
но сви смо заинтересовани да имамо бо-
љу и јефтинију електричну енергију, као 
и да је и извозимо. Увећава се и значај об-
новљивих извора електричне енергије. За-
то се не би смело догодити да стварање бо-
ље организације прође без претходне те-
мељне анализе садашњих проблема, про-
мишљене припреме теза за оптимализа-
цију и озбиљне јавне расправе закона који 
ће то уредити. То нажалост често изоста-
је. Најпотребније је да се управљање ЕПС-
ом одузме министарству које је надлежно 
за електропривреду, те том министарству 
и регулаторном органу остави само до-
бро уређивање функционисања те обла-
сти. Неразумно је мешати регулативу, по-
словање и социјалу. Само након тога ће се 
створити значајнији интерес и за приват-
на улагања у енергетику, што је од изузет-
ног значаја, јер немамо домаћег капитала 
за то, а услова за производњу имамо. На 
држави је да ствара повољан амбијент.

��Који би, по Вашем мишљењу, био 
редослед потеза у довођењу ЕПС-а 
као компаније у ред респектабилних 
фирми попут, рецимо, чешког ЧЕЗ-а? 
Да ли је корпоративизација решење?

Свакако да би акционарско друштво 
било боље решење од садашњег јавног 
предузећа, али је то формална страна. 
Отварање простора за конкуренцију, 
квалификована управа и боља регулати-
ва битни су. Ни ЧЕЗ није без проблема, 

а Србија свакако није Чешка. Искуства 
свих треба користити, али се и разлике 
у условима морају уважавати. Амбици-
је морају бити велике, али и оствариве. 

��Често се спомиње увођење 
професионалних менаџера у јавна 
предузећа, па тиме и у ЕПС. Да ли је то 
реално код нас када држава, као 
главни газда, још сасвим не зна шта би 
и којим смером кренула у сређивање 
прилика у ЕПС-у и осталим јавним 
предузећима?

Закон о јавним предузећима није до-
нео довољна побољшања. А и не спрово-
ди се. Још немамо објављених прописа-
них планова и кварталних извештаја о ра-

ду. Изостао је и неопходни регистар укуп-
ног државног капитала. Управљање јав-
ним предузећем од министарства је лоше 
решење. Менаџери су драгоцен и оску-
дан ресурс. Потребан нам је регистар це-
локупне државне имовине, па и укупног 
државног капитала и за његово управља-
ње треба створити фонд и државно пре-
дузеће које би тим фондом професионал-
но управљало. Привредни менаџери су 
основна полуга успеха, а њихова замена 
заслужним политичарима највећи је део 
нашег проблема и неуспеха.  

��  Може ли ЕПС и на који начин да буде 
важан део одрживог развоја, ако ни 
по чему другом оно као 
инфраструктурни фактор?

Овакав ЕПС свакако не може најбо-
ље вући укупан развој. Штавише може 
га и закочити. Производња електричне 
енергије је једна од важних индустрија. 

А инвестирање у конкурентну енергију 
произведену код нас је услов за одржи-
ви и брз развој. Многе индустрије у своје 
производе „уграђују“ електричну енер-
гију, па је развој њене производње темељ 
индустријализације, ка којој ваљда већ 
једном смерамо. Грађанима је потребна 
електрична енергија коју и по цени могу 
себи приуштити. Било би добро да оста-
немо земља са јефтинијом електричном 
енергијом, али да електропривреду ор-
ганизујемо тако да и она расте и развија 
се. У том правцу доста можемо постићи.   

��Шта држава мора да учини и помогне 
својој електроенергетској компанији 
да стане на ноге и постане озбиљан 
регионални играч у све 
либерализованијем тржишту 
електричне енергије?

 Увећањем монопола ЕПС-а неће се 
привући велике инвестиције, ни из ино-
странства, ни из земље. Мора се спрове-
сти темељита реорганизација и отвара-
ти простор за приватно улагање у инду-
стрију енергије. То укључује развој тр-
жишта и морамо нарочито подстицати 
унапређење знања, као и развој осталих 
активности које су са енергетиком у ве-
зи. У томе већ каснимо.  

��Да ли је, по Вашем мишљењу, истина 
да Србија нема стручњаке, менаџере 
који би водили ЕПС или је проблем у 
газди који никако дизгине да узме из 
руку партија на власти?

 Како сам у управи једне електране у 
региону, где су проблеми слични, чини ми 
се да смо бољи са техничким кадровима, 
него са комерцијалним и финансијским. 
Иако одавно од електричне енергије ви-
ше извозимо врсне инжењере електро-
технике, запоставили смо развој енерге-
тике. Још нисмо разумели неминовност и 
тржишта енергије. Партијско управљање 
кочи кретање на боље. Однос партија на 
власти са једне стране и грађана и привре-
де са друге, широка је тема која се односи 
више на политички систем, иако се штет-
не последице лошег партијског управља-
ња наплаћују од свих нас, много више не-
го од власти. Демократија је стално осваја-
ње одлучивања од власти, што је и све ва-
жније, што савремена власт све више ко-
шта. Али то је процес који зато захтева и 
упорност. П. с. К.
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 ❚ Из РБ “Колубара“

Рекорд 
На површинском копу „Тамнава - Западно поље”, 
најпродуктивнијем угљенокопу Рударског басена 
„Колубара”, 13. јуна остварена је рекордна дневна 
производња откривке у раду једног БТО система за 
производњу откривке (багер-трака-одлагач) од 
почетка континуалне експлоатације у РБ 
„Колубара”.
Запослени на Другом БТО систему „Тамнава - 
Западног поља”, током три смене остварили су 
рекордну дневну производњу једног система 
када је откопано и одложено 74.435 кубних 
метара јаловине. На сва четири активна 
површинска копа РБ „Колубара” годишње се 
откопа и одложи око 70 милиона кубика 
откривке и око 30 милиона тона угља.

Семинар у ПД „Електросрбија“

Људски фактор најчешћи 
узрок повреда
У Управи „Електро-

србије“ у Краље-
ву 12. јуна одржан је 
семинар о улози ли-
дера и менаџера у ра-
звијању културе без-
бедности и здравља 
на раду. Са измење-
ним приступом кре-
нуло се у априлу ка-
да је организован пр-
ви семинар на ову 
тему са предавачи-
ма из компаније „Ла-
фарж“ у чијим постројењима у Србији већ годинама није било ниједне повре-
де. Размена знања, искустава и добре праксе почела је да се организује у чита-
вом пословном систему ЕПС-а, а ово је био први семинар те врсте у „Електро-
србији“. Поучно и занимљиво предавање одржао је Ненад Владић, менаџер за 
безбедност и здравље на раду ЕПС-а.

- Имамо стручне људе, центре за обуку, добре правилнике, квалитетна 
упутства и контроле, високе стандарде и поред тога више од 600 повреда на ра-
ду годишње. У девет од 10 случајева повреду је проузроковао људски фактор, 
а од сваких 100 запослених 2,5 је учествовало у неком акциденту. Основно на-
чело безбедности и здравља на раду је да се све повреде могу предвидети, зато 
је веома важна улога лидера који су одговорни за стварање услова да до њих не 
дође - рекао је Владић.

ПД ТЕНТ добитник награде „Бизнис партнер 2013. године“

Слика пословних резултата
Привредно друштво Термоелектране „Никола Тесла“ у Обреновцу добитник 

је Регионалне награде „Бинис партнер 2013.године“ за исказану послов-
ну изврсност, етичност и одговорност у производњи електричне енергије. Ово 
престижно пословно и јавно признање, креирано још 1995. године, сваке годи-

не се додељује ком-
панијама и институ-
цијама из региона за 
постигнуте успехе и 
позитиван допринос 
у неговању добрих 
пословних обичаја, 
поштовања послов-
не етике и морала и 
уважавања послов-
них партнера, кли-
јента и потрошача, 
ради промовисања 
и подстицања бољег 
економског повези-
вања и просперитета 
у региону. Регионал-

на награда „Бизнис партнер 2013“ намењена је свим пословним субјектима из 
земаља у региону (Словенија, Мађарска, Румунија, Молдавија, Хрватска, БиХ, 
Србија, Црна Гора, Албанија, Македонија, Бугарска, Грчка, Кипар) без обзира 
на делатност, величину и облик власништва.

Признање је уручено мр Чедомиру Поноћку, директору ПД ТЕНТ, на 
свечаности која је у организацији „mass media International“ одржана 13. јуна у 
хотелу „Метропол палас“ у Београду. 

 ❚ У ХЕ „Зворник“

Рекордна производња
Хидроелектрана „Зворник“ у мају је произвела 
72,187 милиона киловат-сати, што је рекордна 
мајска производња од 1955. године од када ХЕ 
ради. Током маја произведено је 411.000 киловат-
сати више од досадaшњег рекорда од 71,766 
милиона kWh из марта 2006. године. Поред 
остварене максималне мајске производње, 
рекордна је и производња електричне енергије за 
првих пет месеци и износи 320,670 милиона 
киловат-сати. То је за 23,874 милиона kWh више од 
досадашњег рекорда из 2005. године од 296,796 
милиона kWh.
Рекордна мајска производња постигнута је 
захваљујући изузетно повољној хидролошкој 
ситуацији на Дрини.
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 ❚„Јужни ток „ и ПД „Електровојводина“

Свесни значаја пројекта 
ПД “Електровојводина“ била је 20. јуна домаћин у 
представљању активности  на припреми 
изградње неопходних електроенергетских 
објеката за транснационални гасовод „Јужни 
ток“. Скупу су, поред пословодства ПД на челу са 
директором Срђаном Кружевићем и инжењера, 
који су непосредно укључени, присуствовали и 
представници општина на чијој територији ће се 
налазити део гасовода, чланови покрајинских 
органа, јавних комуналних предузећа као и 
инвеститор, компанија „South Stream“, задужена 
за експропријацију земљишта преко којег ће се 
транспортовати природни  гас.
ПД „Електровојводина“ је спремно дочекала 
почетак реализације пројекта и активно је 
учествовала у изради планова, дефинисању услова 
за снабдевање објеката електричном енергијом у 
функцији гасовода и одређивању услова за 
укрштање и паралелно вођење са постојећим 
објектима дистрибутивног система.Трасу „Јужног 
тока“ пратиће 40 надземних објеката од којих су 
значајне две компресорске станице.

УНС доделио Повељу листу „Електровојводина“

Традиција информисања 
дуга пола века
Компанијски лист 

Привредног дру-
штва „Електровојводи-
на“ за своје постојање и 
континуитет у излаже-
њу 17. јуна добио је при-
знање Удружења нови-
нара Србије.

- Ретке су компани-
је које имају штампана 
гласила овог типа. За-
иста нам је драго што 
имамо прилику да уру-
чимо признање ове вр-
сте гласилу компанијског типа – рекла је у име УНС-а Љиљана Смајловић, пред-
седница тог удружења. - То говори о посвећености информисању своје јавности, 
а говори и о томе да сте ви као медиј препознали и значај нашег Удружења. Без 
писане речи нема парламентарне демократије.

Повељу за 50 година успешног рада листа „Електровојводина“ у име редак-
ције примио је Мирко Шијан, главни и одговорни уредник. Он је подсетио на све 
фазе излажења компанијских новина „Електровојводине“.

- Признање Удружења новинара Србије као најстарије и најреферентније ор-
ганизације, нe само на овим просторима, него и шире, има за нас посебан значај. 
Наш задатак да информишемо јавност о свим деловима пословања и организа-
ција које постоје у оквиру „Електровојводине“ схватили смо одговорно од првих 
дана – рекао је Шијан.

Амбасадор Јапана посетио ТЕНТ А

Израда тендерске 
документације при крају
Амбасадор Јапана у Србији Масафуми Куроки и други секретар амбасаде 

Нориаки Абе посетили су 31. маја Термоелектрану „Никола Тесла А“, како 
би се упознали са досадашњом реализацијом највеће еколошке инвестиције у 
југоисточној Европи - изградњом постројења за одсумпоравање. Реч је о нај-
значајнијем и најскупљем пројекту за који је Влада Јапана одобрила кредит од 
250 милиона евра.

Директор ПД ТЕНТ Чедомир Поноћко је изјавио да је при крају израда тен-
дерске документације и у току су усаглашавања између наше и јапанске стране. 

- Очекујемо да ће конкурисати осам фирми које су прошле претквалифи-
кацију, а то би све 
заједно требало да 
буде готово до по-
четка наредне го-
дине, када можемо 
стартовати са из-
градњом на ТЕНТ 
А - истакао је По-
ноћко.

Амбасадор Ма-
сафуми Куроки је 
рекао да је задово-
љан како се проје-
кат реализује и по-
ручио да је Влада 
Јапана спремна за 
наставак сарадње.

 ❚ Ремонти у ХЕ „Зворник“ 

Догодине ревитализација
Овогодишњи ремонти у ХЕ „Зворник“ трајаће до 3. 
октобра, динамиком 25 дана по агрегату. Биће то 
класични ремонтни радови, без већих захвата, јер ће у 
овој електрани следеће године почети 
ревитализација, у којој ће се темељно обновити све 
машине. Ипак, ове године, поред стандардних, 
обавиће се и нестандардни радови, и то: санација 
дилатационих спојница изнад машинских сала, 
ревизија уређаја за мерење температуре агрегата А2 
и А3, овесна опрема за далековод 110 kV. Биће 
реконструисан „SCADA“ систем управљања за сва 
четири агрегата, сервис ротора будилице агрегата А4 
и испитивање кранова и мостних дизалица. 
Планирана је, такође, и изградња магацинских 
простора за потребе ревитализације, израда лако 
преносне куполе изнад агрегата и санација 
процуривања.
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Рекордна 
шестомесечна 
производња

Електропривреда Србије је за шест 
месеци ове године произвела око 
19 милијарди киловат-сати и оства-

рила за овај период рекордну производ-
њу. То је постигнуто захваљујући одлич-
ној хидрологији и изузетном ангажовању 
запослених, па и упркос великим тешко-
ћама са јавним набавкама, због којих су 
померани ремонти. Ако не дође до зна-
чајнијих промена у хидролошким при-
ликама, реално се може очекивати да ће 
рекордна производња електричне енер-
гије обележити целу ову годину.

Ово је закључено на проширеној сед-
ници Управног одбора ЈП ЕПС, којој је 
председавао др Аца Марковић, пред-
седник УО, и у чијем су раду учествова-
ли и Дејан Трифуновић, помоћник ми-
нистра у Министарству енергетике, ра-
звоја и заштите животне средине и Жи-
вотије Јовановић, заменик генералног 
директора ЈП ЕПС. Објашњено је да су 
тешкоће с јавним набавкама приморале 
произвођаче да „згушњавају“ ремонте, 
који су у термоелектранама практично 
приведени крају, то јест, како је у увод-
ним напоменама рекао Зоран Божовић, 
директор Дирекције ЕПС-а за производ-
њу енергије, требало би да буду оконча-
ни до краја августа. Због тога, међутим, 
што недостају лежајеви, на пример, и то 
баш свима, јер понуђачи обарају сва-
ки тендер, Трифуновић је предложио, 
а Управни одбор прихватио да се ЕПС 
обрати ресорном министарству и да се 
решење нађе за овакву ситуацију, коју је 

Милан Ђорђевић, председник Синди-
ката ЕПС-а, окарактерисао као законом 
створену прилику да се блокадама тен-
дера угрожава рад целог једног прои-
зводног система.

Божовић је навео да ће се ремонти у 
хидроелектранама завршити у септем-
бру, како је и уобичајено, и истакао да је у 
ревитализацији ХЕ „Бајина Башта“ на че-
твртом агрегату све монтирано, тако да ће 
испитивања моћи да почну средином јула, 
а пробни рад средином августа. На „Ђер-
дапу 1“, четврти агрегат такође ће моћи да 
крене у пробни рад средином августа, као 
што је уговорено. Говорећи о ремонтним 
активностима на коповима, Божовић је ка-
зао да је у „Колубари“, нажалост, дошло до 
несрећног случаја у коме су повређена два 
радника „Колубара-Метала“, од којих је је-
дан подлегао повредама. Такође, он је ре-
као да је у делу одлагалишта на Пољу „Д“, 
независно од ремонтних активности,  кре-
нуло клизиште на великом простору, због 
кога је исељено 11 кућа. 

Разматрање извештаја о току ремонт-
них активности у електродистрибутив-
ном сектору ЕПС-а, о чему је информисао 
мр Жељко Марковић, директор Дирекци-
је за дистрибуцију, заокружено је сугести-

јом да се преиспита начин планирања у 
појединим привредним друштвима, јер 
је одличан проценат остварења од 106,1 
одсто постигнут захваљујући „Електро-
војводини“, која је за пет месеци ове го-
дине урадила 2,5 пута више од планира-
ног. Такође, према проценту утрошених 
средстава код свих ПД, изузев „Електро-
војводине“, више је било интервентног не-
го превентивног одржавања. 

Највећи део седнице био је, ипак, у 
знаку извештаја Дирекције за трговину 
електричном енергијом, односно изла-
гања Миладина Басарића, помоћника 
директора у овој дирекцији, који је нај-
пре саопштио податке о извршењу Елек-
троенергетског портфеља за шест месе-
ци и сагледавања за јули. 

Басарић је истакао да је производња 
електричне енергије за шест месеци би-
ла 5,6 одсто већа од планиране, а продаја 
(потрошња) 3,3 мања од предвиђене. Та-
кође, он је казао да су хидроелектране си-
стему дале 26 одсто енергије више од пла-
нираног и да је захваљујући таквим кре-
тањима ЈП ЕПС у овом периоду на слобод-
ном тржишту, другим снабдевачима, пла-
сирао више од 1,6 милијарди киловат-са-
ти, у вредности од око 67 милиона евра. 
За јули се очекује наставак увећане про-
изводње из хидроенергије и већа од пла-
ниране производња термоелектрана на 
угаљ, тако да ЕПС планира да и у овом ме-
сецу пласира вишкове електричне енер-
гије другима снабдевачима.

а. Цвијановић

Догађаји Седница УО ЈП ЕПС 

Хидроелектране произвеле 
26 одсто више од 

планираног.

Ремонти се приводе крају

 ❚Велике тешкоће са јавним набавкама: са седнице
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На седници Управног одбора Јав-
ног предузећа „Електропривреда 
Србије“, одржаној 10. јуна, усво-

јена је одлука о привременом финанси-
рању ПД „ЕПС Снабдевање“, а Дејан Ва-
сић, директор овог ПД, информисао је 
чланове УО о свим досадашњим актив-
ностима и преузетим корацима како би 
ово ПД што пре почело и оперативно да 
ради. 

На седници коју је водио др Аца 
Марковић, председник УО ЈП ЕПС, раз-
говарало се и о односима између „ЕПС 

Снабдевање“ и ПД за дистрибуцију 
електричне енергије. Седници је прису-
ствовао и Дејан Трифуновић, помоћник 
министра енергетике, развоја и зашти-
те животне средине. Како је објаснио 
Животије Јовановић, заменик генерал-
ног директора ЈП ЕПС, веома је важно 
да „ЕПС Снабдевање“ почне да ради са 
што мање потешкоћа, а рад овог ПД тре-
ба посматрати као заједничко послова-
ње свих у систему ЕПС-а. 

Чланови УО усвојили су и одлуку о 
прихватању нацрта Уговора о припаја-
њу ПД „Колубара-Метал“ оснивачу ПД 
Рударски басен „Колубара“. Према ре-
чима Милорада Грчића, директора РБ 
„Колубара“, ситуација у предузећу „Ко-
лубар-Метал“ је таква да дугови дости-
жу вредност капитала, а у наредне две 
недеље не би могле више да се исплаћу-
ју плате за око 2.000 радника. Истовре-
мено, како је објаснио Грчић, РБ „Колу-

бара“ била би доведена у опасност што 
се тиче одржавања и ремонта, те је зато 
и веома важна ова одлука УО ЈП ЕПС о 
враћању „Колубаре-Метал“ под окриље 
РБ „Колубара“. 

Бранислав Вукосављевић, директор 
Дирекцијe ЕПС-а за економско-финан-
сијске послове, обавестио је чланове УО 
o репрограмирању кредита и усвојена је 
одлука о одобравању репрограма. 

 а. б. М.

Привремено финансирање 
за „ЕПС Снабдевање“

Седница Управног одбора ЈП „Електропривреда Србије“

Именовање у пословодству ЈП ЕПС

Жељко Марковић директор  
Дирекције за дистрибуцију
Вршилац дужности генералног дирек-

тора ЈП „Електропривреда Србије“ 
Александар Обрадовић именовао је по-
четком јуна мр Жељка Марковића за ди-
ректора Дирекције ЕПС-а за дистрибуци-
ју електричне енергије. Жељко Марковић 
рођен је 1971. године у Београду, где је 
1997. дипломирао на Електротехничком  
факултету, на коме је завршио и постди-
пломске студије и стекао звање магистра 
наука. Одмах по завршетку студија уче-
ствовао је у извођењу наставе на Електро-
техничком факултету у Београду, у свој-

ству хонорарног сарадника, све до 2007. 
године.

Почетком 1998. запослио се у ПД 
„Електродистрибуција Београд“, на ме-
сто инжењера у Дирекцији приградској, 
а потом, у истој тој дирекцији, 2002. го-
дине именован је за руководиоца Погона 
Крњача и тај посао обављао је до децем-
бра 2012. Тада је прешао у ЈП ЕПС и по-
стављен је за помоћника директора Ди-
рекције ЕПС-а за дистрибуцију, а са ове 
позиције именован је за директора ди-
рекције. 

Веома је важно да „ЕПС 
Снабдевање“ почне да ради  
са што мање потешкоћа, 

а рад овог ПД треба 
посматрати као  

заједничко пословање свих у 
систему ЕПС-а
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Софтвер за повећање 
ефикасности
Јавно предузеће „Електропривре-

да Србије“ и Компанија SAP потпи-
сали су 24. јуна у оквиру стратешке 

сарадње, уговор о имплементацији SAP 
пословног софтвера. 

Реализација овог пројекта треба да 
помогне да „Електропривреда Србије“ 
постави информатичке темеље за при-
мену најбоље светске праксе у домену 
пословног софтвера у енергетици и ти-
ме стане раме уз раме с највећим елек-

троенергетским компанијама у свету. 
– Жеља нам је да ЕПС боље припре-

мимо за либерализовано тржиште, по-
већање ефикасности у електроенергет-
ском сектору у целини – рекао је Алексан-
дар Обрадовић, в. д. генералног директо-
ра „Електропривреде Србије“. – Увођење 
SAP пословног софтвера и најбоље свет-
ске праксе коју нам доноси, омогућиће 
нам консолидацију, боље управљање ре-
сурсима и пословним процесима, бољу 
контролу и транспарентност пословања. 

Све то заједно, како је истакао Обрадо-
вић, омогућиће да ЕПС ради ефикасније.

– Врло је важно што смо предвиде-
ли и финансијску консолидацију целог 
ЕПС-а. Надамо се да ћемо имати фи-
нансијску слику ЕПС-а на месец плус 
10, јер ће нам то омугућити да на крају 
месеца, после десет дана, знамо каква 
је „крвна слика“ целог предузећа, и то 
на основу реалних података, то јест по 
моделу идентичном у сваком зависном 
предузећу – рекао је Драган Јеремић, 
директор Дирекције за информацио-
но-комуникационе технологије. – Дру-
га ствар на коју сам лично поносан је да 
смо се храбро одлучили да применимо 

најновији производ SAP-а, а то је „HA-
NA“, која је гарант за невероватно брзе 
обраде података и представља одлич-
ну основу за даљи напредак пословања.

Јеремић је додао и да су сви водили ра-
чуна о будућој сарадњи и ЕПС-а и SAP-а. 

– За нас је ово изузетно важан корак у 
остваривању дугорочне сарадње са „Елек-
тропривредом Србије“ и за нашу компа-
нију далеко најважнији пројекат у регио-
ну југоисточне Европе. С обзиром на нашу 

експертизу у домену пословног софтвера, 
као и велико искуство у енергетском сек-
тору, сматрамо да ћемо дати значајан до-
принос „Електропривреди Србије“ у оства-
ривању њених стратешких циљева – изја-
вио је Војислав Генић, генерални директор 
SAP-а за југоисточну Европу. – Наш циљ је 
да помогнемо „Електропривреди Србије“ 
да буде што успешнија и модернија ком-
панија и због тога ћемо пројекту дати при-
оритет и у његову реализацију укључити 
наше најбоље експерте из земље и ино-
странства. Имплементација SAP софтве-
ра почела је 1. јула. н. с.

Догађаји Стратешка сарадња 
„Електропривреде Србије“ и SAP-а

Уговорена примена  
најбоље светске праксе 

у домену пословног 
софтвера.

Имплементација  
SAP софтвера  
почела 1. јула
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„ЕПС Снабдевање“ – 
јавни снабдевач
Агенција за енергетику доделила је 

1. јула лиценцу за рад „ЕПС Снабде-
вању“. На тај начин „ЕПС Снабдевање“ 
може да постане снабдевач свих купа-
ца електричне енергије који се снабде-
вају по регулисаним ценама (домаћин-
ства, мали и купци на средњем напону). 
Проф. др Зорана Михајловић, министар 
енергетике, развоја и заштите животне 
средине, и Дејан Васић, директор При-
вредног друштва „ЕПС Снабдевање“ пот-
писали су 7. јуна Уговор о поверавању де-
латности од општег интереса ПД „ЕПС 
Снабдевање“. 

На седници Владе Србије, одржаној 
4. јуна, усвојено је решење о одређивању 
јавног снабдевача електричном енерги-
јом и тај посао поверен је ПД „ЕПС Снаб-
девање“, чији је оснивач Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“. Влада Србије 
је одобрила и данас потписани уговор о 
поверавању обављања делатности од оп-
штег интереса „ЕПС Снабдевању“.

Овом одлуком испуњавају се одред-

бе Закона о енергетици и Закључак Вла-
де Србије од 16. новембра 2012. године ко-
јим се усвајају полазне основе за реорга-
низацију ЕПС-а. Тиме су испуњени закон-

ски услови и Агенцији за енергетику пре-
дат је захтев да „ЕПС Снабдевање“ добије 
лиценцу за снабдевање тарифних купаца. 

 а. б. М.

После вишемесечних интензивних 
преговора два синдиката и посло-

давца, у Обреновцу je 25. јуна потписан 
Колективни уговор Привредног друштва 
Термоелектране „Никола Тесла”. Овај до-
кумент су својим потписима верифико-
вали представници све три преговарачке 
стране - у име послодавца, Чедомир По-
ноћко, директор ПД ТЕНТ, у име већин-
ског Синдиката, његов председник Бог-
дан Вукотић, а у име Синдиката смен-
ских радника, челни човек тог синдика-
та Драгослав Љубичић.

-  Желим да изразим велико задовољ-
ство које данас осећам из неколико ра-
злога. Прво, што смо добили Колективни 
уговор, јер је било непримерено да га ПД 
ТЕНТ нема и да буде последње привред-
но друштво у ЕПС-у које га је потписа-
ло. С друге стране, мислим да време ко-
је смо потрошили на његову израду ни-
је било узалудно, јер смо на крају заиста 
дошли до једног од најквалитетнијих ко-
лективних уговора који је ПД ТЕНТ ика-
да имало. Захвалио бих представницима 

пословодства, на челу са директором ПД 
ТЕНТ, што су показали максималну ко-
оперативост и разумевање за синдикал-
не захтеве. Мислим да данас сви имамо 
разлога за задовољство, јер смо завршили 
озбиљан посао, који ће на најефикасни-
ји начин свим запосленима донети ми-

ран и стабилан пословни, али и приват-
ни живот - изјавио је председник већин-
ског Синдиката ПД ТЕНТ.

Вукотић је одао признање свим уче-
сницима преговора, као и запосленима 
ПД ТЕНТ, јер су имали довољно стрпље-
ња да сачекају позитиван исход прего-

варачког процеса, а Драгослав Љубичић 
је истакао да је нови Колективни уговор 
круна седмогодишње синдикалне борбе, 
у којој се дошло до правог решења. 

- Договор кућу гради и мора да постоји 
међу људима који заједно раде. Тамо где 
нема сарадње фирма не може да функци-

онише како треба. ПД ТЕНТ већ децени-
јама има изванредне резултате који про-
истичу, пре свега, из добре сарадње људи 
- казао је Чедомир Поноћко, директор ПД 
ТЕНТ и оценио да у прилог таквим тврд-
њама говори и данашњи чин потписива-
ња Колективног уговора.  Љ. јовичић

Потписан Уговор о поверавању делатности од општег интереса ПД „ЕПС Снабдевање“

У Привредном друштву Термоелектране „Никола Тесла“

Потписан Колективни уговор

 ❚ Зграда Владе Србије



18   kWh ..... јун 2013.

Састанак в. д. генералног директора 
ЈП ЕПС Александра Обрадовића са 
представницима Дирекције ЕПС-а 

за дистрибуцију и ПД за дистрибуцију 
(18. јуна), у чијем су раду учествовали 
и заменик генералног директора Жи-
вотије Јовановић, као и директори ре-
сорних дирекција на нивоу јединствене 
компаније, највећим делом био је по-
свећен току припрема за почетак рада 
новог привредног друштва „ЕПС Снаб-
девање“ и организовање оператера ди-
стрибутивног система. То је био разлог 
да су у сенци неодложних послова, које 
треба хитно одрадити, остали изузетно 
добри резултати у наплати испоручене 
електричне енергије у мају и током пр-
вих пет месеци ове године, као и смање-

ње губитака киловат-сати у дистрибуци-
ји за прва четири месеца ове у односу на 
исти период лане.   

Обрадовић је посебно истакао да су 
добри пословни резултати за сваку по-
хвалу и да обогаћују пословну климу за 
доношење веома важних одлука у погле-
ду дефинисања нових односа у снабде-
вању и дистрибуцији. Он је рекао да су 
у међувремену многе дилеме у погледу 
раздвајања дистрибутивне од осталих 
делатности превазиђене и заложио се да 
се убрзају припреме како би „ЕПС Снаб-
девање“ могло што пре да почне да ра-
ди. При томе, он је скренуо пажњу да ни-
једно питање не може да остане неразја-

шњено запосленима у ПД ЕД и подсетио 
да ће се и будући односи у оквиру једин-
ствене компаније ЕПС заснивати на уза-
јамности и стварању равномерних усло-
ва за рад и развој. 

Наплата у мају, са 108,86 процената, 
најбоље је мајско остварење у последњих 

пет година, а кумулативно за пет месе-
ци, са 97,91 одсто, како је рекао Радован 
Станић, директор Сектора у Дирекци-
ји ЕПС-а за дистрибуцију, премашила је 
овогодишњи циљани проценат и обећа-
ва да ће се до краја године у касу ЕПС-а 
слити више средстава него што је Пла-
ном пословања предвиђено. У мају, нај-
бољу наплату остварила је „Електроди-
стрибуција Београд“ (111,81 одсто), али је 
посебно значајно да су сва ПД за дистри-
буцију наплатила више од вредности ме-
сечне фактуре. Видан напредак постиг-
нут је и у смањивању губитака, са четво-
ромесечним губитком киловат-сати 1,3 
одсто мањим него у истом периоду лане. 

То је, према речима Ненада Мраковића, 
директора Сектора у овој дирекцији, ре-
зултат појачаног рада дистрибутера, али 
и исходиште благе зиме и смањене по-
трошње. Најмање губитке за прва чети-
ри месеца ове године имала је „Електро-
војводина“, али кумулативно ипак веће 
од планираних, на шта су утицали јану-
арска и фебруарска потрошња (као и код 
осталих ПД). 

Дејан Васић, директор ПД „ЕПС 
Снабдевање“, казао је да се стигло у завр-
шну фазу припрема за почетак рада овог 
новог привредног друштва и навео да је 
важно отклонити разлике у софтверима 
ПД ЕД, како би сви могли да се прила-
годе новом јединственом вођењу посла. 
Објаснио је да ће рачуни „ЕПС Снабде-

вања“ кренути од нуле, са потрошњом за 
јули, а да ће ПД ЕД наставити да потра-
жују стара дуговања укључујући и зао-
сталу ТВ претплату. 

Мр Жељко Марковић, директор Ди-
рекције за дистрибуцију, презентовао је 
могуће предности и мане решења са пет 
или једним оператером дистрибутивног 
система, а директори ПД ЕД инсисти-
рали су да им се што детаљније предоче 
сви предлози у вези са лиценцама, које за 
снабдевање губе сва ПД ЕД, а  добија са-
мо „ЕПС Снабдевање“, као и да се о орга-
низовању оператера разговара уз сву не-
опходну аргументацију. 

 а. Ц. 

Догађаји Састанак генералног директора 
ЕПС-а са дистрибутерима

Убрзати припреме 
за рад „Снабдевача“

У мају наплаћено 
8,86 одсто више од 

фактурисане месечне 
реализације.

Губици електричне енергије 
мањи него прошле године



Ново привредно друштво у оквиру 
„Електропривреде Србије“ – „ЕПС 
Снабдевање“ основано је у складу 

са одредбама Закона о енергетици и по-
штовањем Уговора о  Енергетској заједни-
ци југоисточне Европе, као и у складу са 
корацима у придруживању Србије Европ-
ској унији и одлуком Владе Србије о усва-
јању Полазних основа за реогранизаци-
ју ЕПС-а – речено је 31. маја на састанку 
представника ЈП ЕПС, директора ПД „ЕПС 
Снабдевања“ и представника Синдиката 
радника „Електропривреде Србије“. Током 
састанка, којем су присуствовали Драгана 
Рајачић, директор за људске ресурсе ЕПС-
-а, Животије Јовановић, заменик генерал-
ног директора ЈП ЕПС и Дејан Васић, ди-
ректор ПД „ЕПС Снабдевање“, истакнуто је 
да формирањем новог ПД нико не отима 
посао дистрибутивним ПД, већ се боље ор-
ганизује посао који се већ ради. 

Представницима синдиката обја-
шњено је да оснивањем „ЕПС Снабдева-
ња“ раздвајају делатности трговине од 
дистрибуције електричне енергије.  Жи-
вотије Јовановић, заменик генералног 
директора ЈП ЕПС, објаснио је да у про-
цесу раздвајања треба да учествују сви 
запослени, јер је то интерес свих који ра-
де у систему „Електропривреде Србије“.  

- Веома је важно запосленима рећи да 
неће бити вишкова, отпуштања и смањи-
вања плата, а прелазак у „ЕПС Снабдева-
ње“ биће добровољан  и нико неће моћи 
да натера запосленог да пређе у ново ПД 
уколико он то не жели – рекао је Дејан Ва-

сић. – Запослени који пређу у „ЕПС Снаб-
девање“ и даље ће радити на истим лока-
цијама, са истом опремом, обављаће ис-
те послове као и до сада, а разлика је само 
што ће радити за ново ПД. У оквиру при-
вредних друштава за дистрибуцију већ 
постоје организационе целине за посло-
ве снабдевања, па ће прелазак запосле-
них у ново ПД бити природан ток дога-
ђаја. Неће бити фаворизовања или дегра-
дације запослених који почињу да раде у 
„ЕПС Снабдевању“ од оних који остају на 
старим радним местима. Сви запослени у 
систему ЕПС-а биће и даље равноправни, 
са истим правима и обавезама. Раздваја-
ње делатности не прави „кинески зид“ ме-
ђу нама, већ напротив, на овај начин би-
ћемо ослоњени једни на друге и спрем-
ни за утакмицу на тржишту електричне 
енергије, јер нас већ 1. јануара 2014. го-
дине чека отварање тржишта за више од 
4.000 купаца на средњем напону.

Једини критеријум по којем ће запо-

слени из ПД ЕД прелазити у „ЕПС Снаб-
девање“ биће врста посла, тј. система-
тизација радних места у новом ПД. На 
основу те систематизације, запослени-
ма који већ обављају одређене посло-
ве у дистрибутивним привредним дру-
штвима ЕПС-а, биће  понуђено да пређу 
у „ЕПС Снабдевање“ и ту наставе да их 
обављају. Битно је разумети да ће се про-
цес раздвајања послова обавити у две до 
три фазе, не преко ноћи, те да ће се у фа-
зама прилагођавати и систематизације. 

Дејан Васић предложио је формирање 
радне групе од представника „ЕПС Снаб-
девања“, дистрибутивних ПД и синдика-
та, која би у наредном периоду посетила 
свих пет дистрибутивних ПД ради разго-
вора са запосленима о њиховој прераспо-
дели. Синдикату ће бити омогућено да 
прати цео процес и на тај начин учествује 
у њему. Представнике синдиката занима-
ла су права запослених, будући рад „ЕПС 
Снабдевања“, а питали су и о последица-
ма раздвајања, отварању тржишта елек-
тричне енергије, односима између „ЕПС 
Снабдевања“ и производног дела ЕПС-а, 
новим рачунима, наплати старих дугова-
ња, мрежаринама и формирању операто-
ра дистрибутивног система.

Животије Јовановић истакао је да ће 
запослени бити истинито и благовреме-
но информисани о наредним кораци-
ма, те да реорганизацијом ЕПС треба да 
постане ефикаснија и профитабилнија 
компанија, што радницима доноси већу 
сигурност и боље услове рада.  Р. Е. 
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Састанак генералног директора 
ЕПС-а са дистрибутерима

Састанак представника ЈП ЕПС, директора ПД „ЕПС Снабдевање“  
и представника синдиката ПД ЕД

Нема вишкова и 
смањивања плата 

У процесу раздвајања треба 
да учествују сви запослени, 
јер је то интерес свих који 

раде у систему ЕПС-а.

Сви запослени у систему 
ЕПС-а биће и даље 

равноправни, са истим 
правима и обавезама
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Главне теме - 
ремонти и набавке

Поред праксе одржавања месечних 
састанака са директоримa при-
вредних друштава за производњу, 

Дирекција ЕПС-а за производњу енергије 
недавно је увеле и недељне састанке са ру-
ководиоцима електрана на тему погонске 
проблематике и ремонтног одржавања. 
На састанку који је одржан 20. јуна најви-
ше речи било је о актуелним ремонтима у 
електранама, набавкама опреме и актив-
ностима за завршетак израде ребаланса 
Годишњег програма пословања у 2013. го-
дини, као и припремама за израду плана 
за 2014. годину и средњорочне пројекције 
за пословање до 2017. године.  

Дејан Ненадић, координатор за бе-
збедност и здравље на раду у ЕПС-у, обаве-
стио је учеснике састанка о обукама које 
су у току у ПД, а које би требало да се завр-
ше до краја јула. Он је најавио и да од сеп-
тембра креће обилазак критичних радних 
места у ПД и ЈП. Ненадић је указао и да 
је током маја било 47 повреда на раду, а 
од тога пет тешких и 42 лаке. Саопштио је 
и да се током ове године догодила 231 по-
вреда, с тим што је једнa нажалост била са 
смртним исходом, а 37 тешких. 

Зоран Божовић, директор Дирекци-
је ЕПС-а за производњу енергије, казао 
је да преовладава утисак да како се ре-
монти захуктавају, тако је и број повре-
да на раду већи, а једна од најдрастични-
јих недавно се догодила у РБ „Колубара“. 

Једна од тема састанка било је и вра-
ћање „Колубаре – Метал“ у РБ „Колуба-
ра“, као и анализа околности које се са-
да мењају у односима између ова два ПД, 
али и између других ПД. Божовић је ука-

зао да је веома важно да се што пре утвр-
ди ребаланс ГПП за ову годину, како би 
били уврштени неопходни послови, који 
до сада нису били у овом плану. 

Што се тиче погонске проблематике, 
на овом састанку било је речи о текућим 
активностима у раду рудника и елек-
трана. У ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ заса-
да све тече по плану, а ревитализација 
агрегата Х4, последњег за модернизаци-
ју у ХЕ „Бајина Башта“ је у завршној фа-
зи. Што се тиче ХЕ „Ђердап 1“, како је об-
јаснио директор ове ХЕ Љубиша Јокић, 
после проласка поплавног таласа доток 
Дунава опада, а самим тиме и повећава 
се снага и производња ове ХЕ. 

- Од 4. до 12. јуна обарали смо ниво 
воде на Ђердапу, а редовно нас је обила-
зила инспекција Министарства пољо-
привреде која контролише да ли испу-
њавамо све обавезе. Ниједна примедба 
није дата – објаснио је Јокић.

Јокић је казао да је завршен гарант-
ни период и све провере на агрегату А6 у 

ХЕ „Ђердап 1“ показују да је посао добро 
урађен. На Ђердапу је актуелан и ше-
стомесечни ремонт бродске преводни-
це. Ситуација је стабилна и на ХЕ „Ђер-
дап 2“, као и на „Власинским ХЕ“, док  је 
у ХЕ „Пирот“ 18. јуна испуњен годишњи 
план производње електричне енергије. 

Јовица Вранић, директор Сектора за 
енергетско планирање и управљање у 
Дирекцији ЕПС-а за трговину електрич-
ном енергијом, истакао је да су врели 
дани почетком јуна повећали потрошњу 
електричне енергије за чак 13 одсто у од-
носу на план. Наиме, била је планирана 
дневна потрошња од 77 милиона кило-
ват-сати, али је забележена потрошња 
од 88 милиона киловат-сати. 

У рударском сектору у току су ремон-
ти, а посебно је указано на кашњење у на-
бавкама материјала за ову годину. Зато 
је речено да треба истрајати у томе да се 
у ребалансу, колико је то могуће, увећа-
ју износи за набавку материјала за копо-
ве. У ТЕНТ-у је планирано да блок А2 бу-
де на мрежи 8. јула, али је како је рекао 
Љубиша Михајловић, директор за прои-
зводњу ПД ТЕНТ, могуће да се све деси и 
који дан раније. 

Покретање и спровођење јавних на-
бавки је увек актуелна тема на свим са-
станцима Дирекције ЕПС-а за производ-
њу са представницима ПД за производњу 
угља и енергије. Заједнички закључак је да 
је неопходна тешња сарадња између ПД, 
Дирекције за управљање и контролу јав-
них набавки и Дирекције за производњу, а 
посебно у домену покретања заједничких 
јавних набавки за цео систем.  а. б. М.

Догађаји Састанак са ПД за производњу 

Безбедност и здравље 
на раду увек прва тема 

недељних и месечних 
састанака.

Ремонти по плану.

Неопходно веће ангажовање 
у покретању и спровођењу 

јавних набавки 
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Европска недеља одрживог развоја, 
која је великим бројем манифеста-
ција у Бриселу и многим градови-

ма Европе обележена од 24. до 28. јуна, 
била је ове године посвећена обновљивим 
изворима енергије, а у Београду тим по-
водом одржан је 24. јуна „Дан енергије – 
Србија“. Ова традиционална манифеста-
ција организована је у оквиру Кампање 
за енергетски одрживу Европу и била је 
посвећена разматрању стања и развоја 
обновљивих извора енергије у ЕУ и Репу-
блици Србији до 2020. године.  

Скуп је отворио Дејан Поповић, др-
жавни секретар у Министарству енерге-
тике, развоја и заштите животне среди-
не, а у име Делегације ЕУ у Србији уче-
снике је поздравио Глиго Вуковић. У све-
чаном делу, добродошлицу значајном 
броју присутних у здању „Енергопројек-

та“ исказали су челници организатора 
„Дана енергије – Србија“,  Милан Радо-
вановић, председник Друштва термича-
ра Србије, и Младен Симовић, директор 
„Енергопројект – Ентела“. Др Миодраг 
Месаровић, генерални секретар Срп-
ског националног комитета Светског са-

вета за енергију, изразио је наду да ће се 
и Србија придружити осталом свету, ко-
ји енергетском ефикасношћу настоји да 
решава све већи недостатак енергије из 
конвенционалних извора, ослањајући се 
при томе и на све веће коришћење обно-
вљивих извора. 

Главна тема разматрања био је На-
ционални акциони план за коришћење 

обновљивих извора енергије Републике 
Србије. О њему је опширно говорила др 
Драгослава Стојиљковић, са Машинског 
факултета у Београду, која је од почет-
ка учествовала у креирању овог значај-
ног документа. Она је навела да је Срби-
ја прихватила обавезу да са 21,2 одсто у 

2009. години учешће обновљивих изво-
ра у бруто финалној потрошњи енерги-
је у Србији до 2020. године повећа на 27 
процената. При томе, нагласила је да ће 
се у квоту повећања коришћења обно-
вљивих извора рачунати и производња 
електричне енергије из великих речних 
токова (који у првобитној верзији плана 
нису узимани у обзир).

О планираном коришћењу ОИЕ у 
производњи електричне енергије по-
себно је говорио мр Михаило Михајло-
вић, из Дирекције ЕПС-а за стратегију и 
инвестиције, који је навео да ће ЕПС са 
садашњих око десет милијарди кило-
ват-сати из хидроенергије годишње ову 
производњу до 2020. увећати за још 3,1 
милијарду kwh, и то ревитализацијама 
великих хидроелектрана и изградњом 
малих. При томе, он је поменуо да 
су независни произвођачи у Србији 
прошле године располагали са укупно 
12 мегавата снаге и произвели нешто 
више од 20 милиона kwh. Михајловић 
је казао да је охрабрујуће што је све 
више заинтересованих инвеститора у 
обновљиве изворе, али је скренуо пажњу 
да је битно „коме ће бити адресирани 
лидерство и одговорност“ у реализацији 
постављених циљева. О коришћењу ОИЕ 
у сектору грејања и хлађења говорио је др 
Милош Бањац, са Машинског факултета, 
а у сектору саобраћаја Станка Лесковац, 
из НИС-а.  

Учесници „Дана енергије – Срби-
ја“ изразили су уверење да је могуће до 
2020. године учешће обновљивих извора 
у финалној потрошњи енергије повећа-
ти на 27 процената, и то са растом по па-
ушалној стопи од 4,4 одсто годишње, али 
само ако се јасно и детаљно буду дефи-
нисали сви кораци које треба предузи-
мати ради тога. Било је доста речи о томе 
да ће повећање коришћења ОИЕ морати 
да плаћају потрошачи, као и у осталим 
земљама Европе. Из тог разлога чула су 
се мишљења да је План преамбициозан, 
тим више што је рок релативно кратак, а 
реч је о великим улагањима. Такође, ре-
чено је да је недовољно познат реални по-
тенцијал обновљивих извора енергије, од 
којег је један део већ уступљен странци-
ма. Како је објашњено, План је заснован 
на технички искористивом, а не на еко-
номски оправданом и еколошки и дру-
штвено прихватљивом потенцијалу, ко-
ји је знатно мањи од технички искори-
стивог.

а. Цвијановић

У Србији обележена Европска недеља одрживог развоја  

Дан енергије у Београду
Скуп посвећен 

могућностима за 
реализацију Националног 

акционог плана за 
коришћење обновљивих 

извора енергије Републике 
Србије

 ❚ Др Драгослава Стојиљковић говори о Националном плану



Циљ је један – 
унапређење енергетике
У организацији Српског национал-

ног комитета Међународног савета 
за велике електричне мреже – CI-

GRe Србија, на Златибору је од 26. до 30. 
маја одржано 31. стручно саветовање CI-
GRe 2013, на којем су ове године струч-
ној јавности представљена најновија тех-
ничка знања и искуства из области прои-
зводње, преноса и потрошње електричне 
енергије. Саветовање је у конгресној сали 
Хотела „Мона“, у присуству великог бро-
ја учесника и гостију из земље и региона, 
свечано отворио Душан Мракић, држав-
ни секретар у Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине. 

– Овакви скупови као и други који се, 
попут овога, одржавају у Србији и регио-
ну доприносе развоју и унапређењу енер-
гетике. Радови овде представљени допри-
неће даљем развоју енергетике Србије, а  
електромрежа ће бити један од важних 
пројеката нове стратегије енергетике Ср-
бије која би требало да буде израђена до 
краја ове године – рекао је Мракић. 

Поздрављајући присутне, др Аца 
Марковић, председник Управног одбо-
ра ЕПС-а, истакао је да „Електропривре-
да Србије“ финансијски, стручно и орга-
низационо подржава овакве скупове, јер 
има свест о њиховом значају, како за Ср-
бију, тако и за читав регион.

- ЕПС је респектабилна и стабилна 
фирма, која је и ове године показала сво-
ју виталност. Стицајем околности, у пр-
вих пет месеци ове године произвели смо 
16,2 милијарде киловат-часова и оствари-
ли извоз од 1,2 милијарде kwh. Уколико 
се хидролошка ситуација битније не про-
мени, а целокупан систем буде успешно 
функционисао, план је да до краја године 
ЕПС извезе чак три милијарде kwh – ре-
као је Марковић. 

Иако савремени свет карактерише ве-
ома много граница, политичких, језичких 
и културних баријера, CIGRe је, према ре-
чима Клауса Фролиха, председника mе-
ђународнoг саветовања CIGRe, добар при-
мер једне глобалне организације која јед-
ноставно прелази све те препреке. Он је 

додао да се повезивањем националних ко-
митета у једну међународну мрежу који 
представљају не само њене стубове, већ и 
амбасадоре CIGRe, као и радом 230 међу-
народних радних група, обезбеђује објек-
тиван проток техничких информација.  

- Похвале за организацију скупа, од-
зив и озбиљност рада добили смо не са-
мо од домаћих учесника, већ и од Клауса 
Фролиха - рекао је мр Гојко Дотлић, пред-
седник CIGRe Србија. - Рад по сесијама са 
великим бројем учесника пружио је пра-
ву прилику за размену стручних мишље-
ња, вођење дискусија, што је, ако изузме-
мо време као ограничавајући фактор за 
учеснике у презентацијама, створило леп 
утисак и подстрек за организовање на-
редних скупова.

 ❚ Велики одзив учесника
На овогодишњем саветовању, одржа-

ном под покровитељством Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне 
средине, ЈП ЕПС и ЈП ЕМС, учествовало 
је више од 1.000 научних и стручних рад-
ника и пословних људи из Србије, Репу-
блике Српске и земаља из окружења, ко-
ји се баве проблемима производње, пре-
носа и дистрибуције електричне енергије 
и заштитом животне средине. Oрганиза-
тор је током церемоније отварања уручио 
и пригодне захвалнице ЈП ЕПС и ЈП ЕМС 
као генералним покровитељима Савето-
вања и бројним спонзорима који су подр-
жали ову стручну манифестацију. 

У раду 16 студијских комитета пред-
стављено је око 200 радова из различи-
тих области, на унапред задате у овом 
тренутку актуелне теме, међу којима су 
били и радови стручњака из ПД ЕПС-а. 
Током Саветовања одржана је и технич-
ка изложба ЕХРО 2013, праћена послов-

Учествовало више од 
1.000 научних и стручних 
радника и пословних људи 

из Србије, Републике Српске 
и земаља из окружења, 

који се баве проблемима 
производње, преноса и 

дистрибуције електричне 
енергије и заштитом 

животне средине.

Права прилика за размену 
стручних мишљења и 

вођење дискусија

Признања 
Плакету за животно дело добио је истакнути 
проф. др Милан Ћаловић, који се, како је 
наведено у образложењу, укључио у рад 
CIGRE од самог њеног оснивања на овим 
просторима. Ово престижно признање 
уручио му је Гојко Дотлић, председник CIGRE 
Србија. Плакете за рад у организацији CIGRE 
добили су др Радослав Раковић, Љиљана 
Хаџибабић, мр Ђорђе Голубовић, мр Гојко 
Дотлић и постхумно проф. др Радован 
Радосављевић. 
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ним презентацијама, на којој су произво-
ђачи опреме, консултантске, пројектант-
ске и научноистраживачке организације 
из земље и иностранства приказали нај-
новија техничка достигнућа у производ-
њи електроенергетске опреме. 

 ❚  Интеграција ветрогенератора и 
паметне мреже

Радни део 31. саветовања CIGRe Ср-
бија почео је двема панел презентацијама 
и дискусијом на најактуелније теме. Пр-
ву тему, Стратегија међународне CIGRe, 
представио је др Клаус Фролих, подсетив-
ши на историјат ове организације, основа-
не 1921. године са циљем да, поред оста-
лог, омогући размену информација изме-
ђу инжењера и стручњака свих земаља. 

Другу панел презентацију, о инте-
грацији ветрогенератора у електроенер-
гетски систем, стручној јавности изло-
жио је Мујо Обад, представник Европ-
ског удружења за ветроенергију (eweA), 
посредством Српског удружења за ве-
троенергију. Представљене су методе 
и начини испитивања ветроелектрана 
приликом њиховог прикључења на си-
стем, што тек следи у Србији. У органи-
зацији студијског комитета Ц2 органи-
зована је и панел дискусија на тему па-
метних мрежа („Smart Grids“) у прено-
су и дистрибуцији. Једну од четири тема 
„Стање и планови у ЕДБ на пољу памет-
них мрежа“ излагао је мр Душан Вуко-
тић из овог ПД. 

- ПД „Електродистрибуција Београд“ 
већ дужи низ година предњачи у импле-
ментацији интелигентних мрежа у од-
носу на друга ПД за дистрибуцију елек-
тричне енергије која послују у оквиру ЈП 
ЕПС, пре свега због изузетно развијених 
информационих и телекомуникационих 

ресурса. ЕДБ из године у годину непре-
стано развија своју електродистрибутив-
ну мрежу, пре свега због изузетног демо-
графског прилива становништва од скоро 
30.000 становника годишње – рекао је Ву-
котић. – ЕДБ се определила за аутомати-
зацију интелигентних линијских преки-
дача (риклозера) и моторизованих сред-
њенапонских блокова типа RmU („Ring 
main Unit“) са интегрисаним даљинским 
станицама, а од пре две године реализо-
ван је радио-систем за даљински надзор и 
управљање 10 kV мрежом.

Вукотић је истакао да је осим потпу-
не аутоматизације своје 110 и 35 kV елек-
тродистрибутивне мреже, као и подизања 
степена аутоматизације 10 kV мреже на 
ниво који имају развијене европске елек-
тродистрибутивне компаније, ЕДБ запо-
чела и са реализацијом система за даљин-
ско очитавање потрошње.

 ❚ Ускоро Регионална CIGRE
Скупштина CIGRe Србија једногла-

сно је прихватила Меморандум о разу-
мевању за оснивање Регионалне CIGRe 
југоисточне и централне Европе (SeRCC). 
Формирањем ове регионалне органи-
зације, која ће поред земаља бивше Ју-
гославије, окупити и Италију, Аустрију, 
Мађарску, Румунију, Украјину и Грчку, 
донеће Српском националном комите-
ту вишеструке користи и омогућити раз-
мену стручних мишљења и искустава на 
много ширем плану, као и нашу већу за-
ступљеност у органима Међународног 
комитета CIGRe. Идеју о оснивању Реги-
оналне CIGRe подржао је и др Аца Мар-
ковић, председник УО ЈП ЕПС, који је ис-
такао да је регионално удруживање наша 
обавеза.  М. стојанић

 М. вуКовић 

Знање из ТЕНТ-а
Радове су представили и стручњаци из ПД 
ТЕНТ. У оквиру студијског комитета А2 - 
Енергетски трансформатори, којим је 
председавао мр Чедомир Поноћко, 
директор ПД ТЕНТ, представљена су два 
рада „Пост мортем анализа и процена 
животног века блок-трансформатора на 
Блоку 2 ТЕНТ Б и „Оправданост примене 
трансформатора са фазним померајем у 
мрежи 400 kV и 220 kV преносног система 
Србије“. Први рад је представила Јелена 
Лукић, у  којем су приказане основне методе 
постхаваријских испитивања 
трансформатора и анализе резултата.  Други 

рад, чији је један од аутора и Чедомир 
Поноћко, говори о регулацији токова 
активних снага и потреби примене тзв. фејс 
шифтера, специјалних трансформатора 
којим се олакшава секундарна регулација. 
Представљени су и радови „Пројектовање, 
примена и рад координисаног регулатора 
унутрашњих токова реактивних снага и 
напона електране“ и „Процена расположиве 
реактивне снаге генератора у реалном 
времену“.

Учешће стручњака ЕДБ-а 
Стручњаци из ЕДБ-а активно су учествовали 
у раду CIGRE као председници и чланови 
комитета, стручни известиоци, коаутори и 
аутори 25 стручних радова. Значајан број 
радова аутора из ЕДБ-а, који су се ослањали 
на бројне примере из праксе у својим 
радним срединама, изазвао је велику пажњу 
слушалаца и био је пропраћен садржајним 
дискусијама, па је то и одговор на „вечиту“ 
дилему да ли су стручни скупови оправдани. 
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Четврти симпозијум „Рударство 
2013”, одржан на Сребрном језе-
ру од 28. до 31. маја, окупио је до-

маће и иностране експерте из рударске 
струке, представнике привреде, надле-
жних министарстава и локалних само-
управа. 

У уводном обраћању на симпозију-
му „Планови развоја и унапређења ру-
дарства”, који су организовали Привред-
на комора Србије у сарадњи са Институ-
том за рударство и металургију – Бор, ЈП 
ЕПС, ПД РБ „Колубара“, ПД „ТЕ-КО Ко-
столац“, ЈП ПК „Косово“ - Обилић, Руд-
ником „Ковин“, РТБ Бор, ЈП ПЕУ „Реса-

вица“ и Рударским институтом из Зему-
на, мр Томислав Шубарановић, државни 
секретар Министарства природних ре-
сурса, рударства и просторног планира-
ња, говорио је о важности минералних 
сировина и рударства на државном ни-
воу. 

- С обзиром на то да су минерал-
не сировине и други геолошки ресурси 
најзначајнији ресурси којима распола-
же Србија, није необично што је интере-
совање за овај симпозијум велико. Ми-
нистарство природних ресурса, рудар-
ства и  просторног планирања, нарочи-
то Сектор за геологију и рударство, ин-
тезивно ради на стварању услова за  уна-

пређење рударства припремом новог за-
кона о геолошким истраживањима и ру-
дарству, нове стратегије и одговарајућих 
правилника - рекао је  Шубарановић.

Говорећи о значају Колубарског басе-
на, Слободан Марковић, извршни дирек-
тор ПД Рударски басен „Колубара”, ре-
као је да ово привредно друштво пред-
ставља ослонац производње електрич-
не енергије у Србији, будући да годишње 
произведе око 30 милиона тона угља, из 
кога се произведе скоро 55 одсто струје у 
Републици. У име Привредне коморе Ср-
бије, присутнима су се обратили др Ми-
рослав Игњатовић и Раша Ристивојевић, 
а у име ПД „ТЕ-КО Костолац” директор 
Драган Јовановић. 

Скуп је обухватио бројне и разновр-
сне рударске теме, од питања експлоа-
тације минералних сировина, потребе 
за изградњом нових капацитета и реви-
тализацијом постојећих, до побољшања 
пословног амбијента и очувања животне 
средине.  

Током пленарног дела велику пажњу 
учесника симпозијума привукло је из-
лагање Слободана Марковића, који је го-
ворио о развојним пројектима „Колуба-
ре” у наредном периоду, представљајући 
рад аутора мр Бранка Петровића, Мило-
рада Грчића и Михаила Петровића. Пре-
ма Марковићевим речима, у РБ „Колу-
бара” експлоатација се обавља на чети-
ри површинска копа, а наредних годи-
на планирано је отварање Поља „Г”, По-
ља „Е” и „Радљева”. За потребе отварање 
ових копова предвиђено је да се годишње 
улаже 120 до 150 милиона евра. Средства 
су потребна и за ревитализацију опреме 
и за проширење Поља „Д” у зони Вреоца. 
Марковић је истакао и важност пројек-
та „Унапређење заштите животне среди-
не у РБ Колубара”, вредности 181 милион 
евра. Он се осврнуо и на неусклађеност 
развоја копова и термоелектрана.

Догађаји Међународни симпозијум 
„Рударство 2013“ 

На скупу је највише речи 
било о експлоатацији 

минералних сировина, 
потреби за изградњом 

нових капацитета 
и ревитализацијом 

постојећих, до побољшања 
пословног амбијента и 

очувања животне средине. 

Представљено је око 60 
стручних радова, међу 

којима и радови аутора из 
ЕПС-а, РБ „Колубара“ и   

„ТЕ-КО Костолац“ 

Оптимални модел 
производње угља и струје
Мећу радовима зборника „Рударство 2013” 
нашао се и рад о испитивању структуре 
усклађености и степена интегрисаности ПД 
РБ „Колубара” и ТЕ „Никола Тесла”. Аутори 
показују да је могуће остварити већи степен 
интегрисаности производње „Колубаре” и 
ТЕНТ-а него у „Костолцу”, где производња 
угља и електричне енергије чини један 
технички систем.
Светомир Максимовић и Снежана Лекић 
Којић, стручњаци ЕПС-а, и Игор Миљановић, 
са Рударско-геолошког факултета у 
Београду, сматрају да је обједињена 
производња електричне енерегије и угља у 
„Костолцу” оптимално решење. Полазећи од 
тог примера, аутори анализирају могућу 
обједињеност „Колубаре” и ТЕНТ-а, дајући 
овом моделу приоритет у концепту 
оптималне производње угља и електричне 
енергије. 
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Нови закон за  
боље рударење

 ❚ Драган Јовановић

 ❚ мр Томислав Шубарановић
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– У претходном периоду у „Колу-
бару” нису улагана довољна средства, 
за разлику од термоелектрана, у које је 
много више улагано. Надамо да ће буду-
ћим улагањима тај проблем бити прева-
зиђен и да ћемо и даље извршавати оба-
везе према ЕПС-у – казао је Марковић. 

Драган Јовановић, директор ПД „ТЕ-
КО Костолац“, истакао је да је ово ПД је-
дина фирма у оквиру ЕПС-а која има об-
једињену делатност производње угља и 
електричне енергије. 

- Наша мисија је уредно и благо-
времено снабдевање тржишта угљем и 
електричном енергијом, а наша визија 
је стварање профитабилне и друштвено 
одговорне фирме, која ће поштовати све 
стандарде производње и заштите живот-
не средине – рекао је Јовановић. - Миси-

ја нам и даље остаје иста, али време је да 
визију коригујемо. Основне компоненте 
нове визије „Костолца“ морају бити и ра-
звој и инвестиције. „Костолац“ је данас 
достигао пројектовану производњу од 
девет милиона тона угља годишње и на 
добром је путу да створи услове за про-

ширење производње угља, чиме се обез-
беђују довољне количине угља за рад по-
стојећих, али и новог термокапаците-
та на бази коришћења лигнита са Повр-
шинског копа „Дрмно“. Западно налази-
ште костолачког угљеног басена је нова 
енергетска основа и понуда, коју ће Ср-
бија свакако искористити на најбољи на-
чин.

Као и ранијих година, стручњаци 
„Колубаре” су и овог пута активно уче-
ствовали у презентацији својих стручних 
радова. Са „Површинских копова” Драган 
Арсенијевић и Љиљана Ристовски пред-
ставили су рад о откривању и откопава-
њу блокова угља на јужној косини север-
ног крила Поља „Д”. Представник аустра-
лијске компаније „borovac International” 
Милољуб Грбовић презентовао је проје-
кат чишћења угља, у раду који је напи-
сао са Миленком Спасојевићем, из ТЕНТ-
-а, и Јеленком Мићићем, из „Колубаре”. 
Из Огранка „Пројект” Јадранка Вукаши-
новић и Марина Вучковић, заједно са Бо-
јаном Тасовац из аустралијске компани-
је „borovac International”, анализирале су 
могућност коришћења баластних мате-
рија које се захватају при откопавању ра-
слојених слојева из лежишта „Тамнава – 
Западно поље”. Рад о површинском копу 
„Крушевица”, са кога се експлоатише ка-
мен за грађевинарство, имали су струч-
њаци „Пројекта” Богољуб Вучковић, Ду-
шко Нешић и Весна Крстић, заједно са 
Звонком Белаћевићем са „Површинских 
копова”. Мр Миодраг Кезовић, са „Тамна-
ва – Западног поља”, у зборнику се пред-
ставио радом „Дефинисање парамета-
ра квалитета колубарског угља у одређе-
ном делу лежишта”.  На међународном 
симпозијуму учествовали су и стручња-
ци „Колубара-Услуга” Александар Ракић, 
Владислав Васиљевић и Зоран Рацић, ко-
ји су представили рад о рекултивацији 
дела одлагалишта јаловине на „Запад-
ном пољу”.  М. КаРаџић

с. сРЕћКовић 

Стручни радови
Данко Беатовић и Петер Лауx представили су 
рад под називом: „Статус реализације и 
искуство у реализацији пројеката за 
повећање перформанси и побољшање 
ефикасности у области рударства и 
снабдевања горивом у ПД „ТЕ-КО Костолац“, 
чији су аутори Драган Јовановић, Уллрицх 
Хохна, Петер Лауx и Данко Беатовић. На овом 
стручном скупу Веселин Булатовић 
представио је ауторски рад под називом: 
„Повећање капацитета Површинског копа 
‘Дрмно’ на 12 милиона тона угља годишње“. 
Представљен је рад др Јасминке Ђорђевић 
Милорадовић и Наташе Савић „Производња 
луцерке као крмног хранива у поступку 
рекултивације на депонијама јаловишта из 
рудника угља ‘Дрмно’ - Костолац“. 
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Скоро осам година након што је, у 
септембру 2005. године, у оквиру 
процеса реструктурисања и раци-

онализације, „Колубара-Метал“ издво-
јена из „Колубаре“, на седници Скуп-
штине Рударског басена крајем априла 
прихваћена је иницијатива о покретању 
поступка поновног припајања ове фир-
ме свом оснивачу. Представници свих 
заинтересованих страна – руководста-
ва „Метала“ и „Колубаре“, као и синди-
калне организације – сложили су се да 
је доношење овакве одлуке оправдано, 
и то из два кључна разлога. Први је спа-

савање једне од најбољих и најстари-
јих домаћих фирми у области машино-
градње од стечаја, пред којим се нашла 
након периода лошег пословања, а дру-
ги обезбеђивање сигурне производње 
угља на коповима „Колубаре“, а самим 
тим и стабилног снабдевања струјом 
целе Србије.

Иницијативу о поновном припајању 
подржало је руководство „Електропри-
вреде Србије“. Тиме би, у извесном сми-
слу, била исправљена одлука која је, сла-
жу се бројни познаваоци прилика, доне-
та брзоплето и без детаљних анализа, а 
која је довела до финансијског колапса 
„Метала“, чија је вредност капитала на 
крају 2012. године премашена дугова-
њима, што је довело у питање судбину 
више од 2.700 запослених.

Образлажући одлуку на Седници 
Скупштине, директор РБ „Колубара“ 
Милорад Грчић и председавајући Скуп-
штине Драгољуб Лаковић истакли су да 
је „Метал“ неопходан партнер „Колуба-
ре“ и да је његово функционисање један 
од најважнијих услова за несметан рад 
колубарских копова.  У питању је тех-
нички и кадровски најопремљенија ме-
талска фирма у Србији, која је оспосо-
бљена за све врсте ремонта багера и ком-

Догађаји Повратак „Колубара-Метала“ 
у РБ „Колубара“

Једногласна оцена 
менаџмента, синдиката 

и запослених у „Колубари“ 
да фирма задужена за 
ремонте и одржавање 

система треба да буде 
враћена под окриље свог 

оснивача.

„Метал“ је неопходан 
партнер „Колубаре“

Услов  
за већу 
производњу

Деценије успешног пословања
„Колубара-Метал“ формирана је као посебан 
део „Колубаре“ 1978. године, а настала је из 
некадашње централне радионице основане 
још 1953. године.  Основне делатности 
фирме су пројектовање, производња, 
монтажа, ремонт и одржавање, као и 
ревитализација и модернизација основне 
рударске опреме и механизације на 
површинским коповима, опреме за прераду 
угља и друге процесне опреме. 
Фабрика је обавила монтажу и пуштање у 
погон многобројних индустријских објеката 
у земљи и иностранству, око 80 одсто 
целокупне опреме РБ „Колубара“, нове 
Сушаре и нове Топлане – Вреоци, I II и III фазе 
Суве сепарације, комплетне опреме 
Површинског копа „Осломеј-Кичево“, I и II 
фазе Површинског копа „Суводол-Битољ“ 
(Македонија), неколико багера у Костолцу, 
Површинских копова „Станари-Добој“ и 
„Омарска-Приједор“...
Осим пројектовањем и реализацијом 
виталних пројеката и успешном сарадњом са 
бројним иностраним компанијама (међу 
којима су и имена као што су TAKRAF 
LAUCHAMER, THYSSENKRUUP, FAM, KOPEX, 
SIEMENS, SKF и друга), „Метал“ се истакао и 
решењима у домену санације и 
реконструкције машина после хаварија.
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плетне опреме која је укључена у повр-
шинску експлоатацију угља.

Иначе, финансијске потешкоће „Ме-
тала“ почеле су убрзо након што је фир-
ма издвојена из система ЕПС-а. Онима 
који раде у овој области за кратко вре-
ме постало је јасно да у постојећим при-
вредним и тржишним условима, упркос 
својим предностима, „Колубара-Ме-
тал“ има минималне шансе да оства-
ри позитивно пословање. Идеја одваја-
ња била је, према мишљењу стручња-
ка, заснована на потпуно погрешним 
премисама, што се показало тачним у 
кратком временском периоду. Најва-
жнија од њих је постојање стабилних тр-
жишних прилика и солидан привредни 
развој, који су у транзиционом периоду 
под озбиљним знаком питања. Пројекат 
је подразумевао и активну подршку др-
жаве, у смислу обезбеђивања социјал-
ног програма за раднике, која је у овом 
случају изостала.

- Испоставило се да није могуће пре-
ко ноћи трансформисати привреду Срби-
је. То је процес који тражи време и озбиљ-
но планирање и током кога треба бити по-
себно обазрив када су у питању компаније 
као што је „Колубара“, тачније ЕПС. У пи-
тању је највећи систем који постоји у овој 
држави и процес преласка на неке друге 
односе у оквиру њега је захтеван и ком-
плексан – мишљење је мр Бранка Нико-
лића, заменика директора „Колубара–
Метала“. Превелики је улог у питању да 
би се олако експериметисало са непоу-
зданим претпоставкама и подацима који 
нису засновани на темељним истражива-
њима. Када је реч о капацитетима којима 
располаже РБ „Колубара“, реч је о хиљада-
ма и хиљадама тона опреме, километри-
ма трачних система и великом броју ру-
дарских машина, од чијег одржавања за-

виси једна тако витална ствар као што је 
функционисање електроенергетског си-
стема земље. Испоставило се да је и за нас 
и за „Колубару“ варијанта пословања коју 
смо деценијама практиковали ипак опти-
мална у овим околностима, што не значи 
да нисмо спремни за модернизацију и по-
већање ефикасности.  

Повратак „Метала“ у систем „Елек-
тропривреде Србије“ подржали су и син-
дикални представници. Миодраг Ранко-

вић, председник Синдикалне организа-
ције РБ „Колубара“, још једном је иста-
као значај који ова фирма има за функ-
ционисање Рударског басена. 

Након одлуке Скупштине РБ „Колу-
бара“, предлог су усвојиле радне групе на 
нивоу ЕПС, а затим 10. јуна и Управни од-
бор ЈП ЕПС. Очекује се да коначну потвр-
ду о прихватању иницијативе дају Мини-
старство енергетике и Влада Србије. 

а. Павловић

Повратак „Колубара-Метала“ 
у РБ „Колубара“

Предуслов за стабилност производње
Поводом одлуке о припајању предузећа „Колубара-Метал” оснивачу, Рударском басену 
„Колубара”, 11. јуна је у Дирекцији РБ „Колубара” одржана конференција за медије, на којој су 
говорили Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, Милорад 
Грчић, директор РБ „Колубара”, Милан Ђорђевић, председник Синдиката „Електропривреде 
Србије” и Миодраг Ранковић, председник Синдиката РБ „Колубара”.
Како је истакао Милорад Грчић, директор РБ „Колубара”, ово је јединствен позитиван догађај и на 
овај начин биће омогућени услови да „Колубара-Метал” обезбеди квалитетно, благовремено и 
интервентно одржавање рударске опреме и погонску спремност рударских капацитета. 
Један од кључних фактора за функционисање РБ је издвојено предузеће „Колубара-Метал”. 
За разлику од осталих издвојених предузећа, оснивачка права „Метала” формално-правно су 
остала у „Колубари”.
Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, захвалила је 
представницима синдикалних организација, пословодству ЕПС-а и РБ „Колубара” на заједничком 
раду. Она је истакла да ће овом одлуком, поред бројних бенефита за запослене у „Колубара-
Металу”, највеће користи имати РБ „Колубара”, ЕПС и српска привреда, јер се на основу урађених 
анализа процењује да ће до 2017. године добит РБ „Колубара” бити увећана пет пута.
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У последњих осам месеци Влада је 
донела низ законских аката који 
област обновљивих извора чине 

уређеним сектором и треба да доприне-
су стабилном систему и новим инвести-
цијама, уз ново запошљавање и покрета-
ње индустрије.

Србија ће за неколико година морати 
да повуче из употребе застареле капаци-
тете за производњу електричне енергије, 
углавном термоелектране, укупне снаге 
око 1.000 мегавата. Замену за ова постро-
јења министар енергетике, развоја и за-
штите животне средине проф. др Зорана 
Михајловић види у обновљивим извори-
ма енергије, пре свега биомаси са потен-
цијалом од 500 до 700 мегавата, а уз ве-
тропаркове и мини хидроелектране, као 
и велике инфраструктурне радове могу-
ће је остварити и свих 1.000 мегавата.

 - На овај начин Србија ће остварити 
циљ да се 27 одсто финалне потрошње 
енергије добија из обновљивих извора до 
2020. године - рекла је Зорана Михајло-
вић 7. јуна на конференцији „Обновљи-
ва енергија воде, ветра и Сунца - пут ка 
енергетској независности“, у организа-
цији „Балкан магазина“.

Једна од ствари на које се инвестито-
ри у обновљиве изворе енергије највише 
жале је недостатак уредби и правилни-
ка, а пре свега то што још нису усвојени 
уговори о откупу енергије.

 - Најкасније до 10. јула Влада ће 
усвојити модел уговора о откупу елек-
тричне енергије из обновљивих извора 
-  саопштила је министар енергетике до-
дајући да Министарство покушава да за-

штити интересе Србије и да омогући ин-
веститорима профит, због чега и улажу. 
- Интерес Србије је на првом месту, а ин-
веститори желе у потпуности да избег-
ну ризик. Уговори које смо понудили ни 
у чему не одступају од уговора у другим 
земљама. Ово тече споро, јер смо при-
хватили велики број примедби.

Говорећи о подстицајима за кори-
шћење ОИЕ, Михајловићева је оценила 
да енергија из ових извора није јефтина 
и да ниједна држава у региону није у ста-
њу да потроши милијарде евра на фид-
ин тарифе.

 - При одређивању фид-ин тарифа 
било је пуно отпора, па смо неке мора-
ли да смањујемо, а неке да повећавамо. 
До 2020. године Србија ће издвојити око 
500 милиона евра за фид-ин тарифе. Ако 
економија крене набоље, ја сам за то да 
се и фид-ин тарифе и квоте повећају - 
истакла је Михајловић.

У децембру 2012. године измењен 
је Закон о енергетици у делу добијања 

енергетских дозвола, а министар Ми-
хајловић најавила је детаљније изме-
не овог закона на јесен. У марту ове го-
дине донет је Закон о ефикасном кори-
шћењу енергије, као и уредбе о повла-
шћеним ценама електричне енергије 
које би требало да обезбеде остварење 
циља у коришћењу ОИЕ до 2020. године. 
Влада је усвојила и Национални акци-
они план за коришћење обновљивих 
извора енергије, а тренутно се ради на 
детаљнијим плановима. Такође је пред-
стављен и водич за инвеститоре који 
желе да улажу у ову област енергетике. 
Михајловићева је оценила успешним 
јавни позив за изградњу 317 малих хи-
дроелектрана, где је 175 инвеститора 
поднело 1.465 апликација. У процесу је 
и отварање канцеларије за брзе одгово-
ре, која би требало да смањи број про-
цедура и број дозвола како би се ство-
рили повољнији услови за инвеститоре. 
- У изради је нова стратегија разво-
ја енергетике. Претходна стратегија је 
остварена 20 одсто и зато ће ова страте-
гија бити реална, али ће садржати и ви-
ше сценарија - најавила је министар Ми-
хајловић.

Како је објаснио Душан Живковић, 
директор Сектора за инвестиције у Ди-
рекцији ЕПС-а за стратегију и инвети-
ције, “Електропривреда Србије” је сада 
само један од играча на тржишту елек-

Догађаји

Најкасније до 10. јула  
влада ће усвојити 

модел уговора о откупу 
електричне  

енергије из  
обновљивих извора.

Ревитализације ХЕ  
у ЕПС-у већ дале  

резултате 

Интерес Србије  
на првом месту

 ❚ Са округлог стола 

 ❚ Душан Живковић
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тричне енергије и има циљ да прошири 
портфолио у области обновљивих изво-
ра енергије. Од укупно 36 милијарди 
килват-сати ЕПС чак једну трећину до-
бија из хидроелектрана. 

- Када је пре 30 година направљена, 
хидроцентрала „Ђердап 1“ била је међу 
три највеће електране у свету, што гово-
ри о традицији производње електричне 
енергије из водног потенцијала – предо-
чио је Живковић и додао да ЕПС плани-
ра надградњу постојећег система, али и 
активно учешће у градњи малих хидо-
релектрана. -  Започели смо ревитали-
зацију хидроелектрана „Бајина Башта“ 
и „Ђердап 1“, као и „Зворник“, а радо-
ви су већ дали резултате у производњи 
електричне енергије. Предстоји и из-
градња нових хидроелектрана, пре све-
га у југоисточној и југозападној Србији, 
на Дрини, Морави и Ибру, као и две ре-
верзибилне хидроелектране „Бистрица“ 
и „Ђердап 3“. 

Након прибављања документаци-
је очекује се расписивање тендера за 23 
објекта, а у финансирању градње малих 
хидроелектрана учествоваће Европска 
банка за обнову и развој са 45 милиона 
евра. Према речима Живковића, ЕПС је 
основао Привредно друштво „Обновљи-
ви извори енергије“, које би требало да 
преузме део малих хидроелектрана и 
управља тим ресурсима као део ЕПС-а, 

а биће делом и носилац зајма ЕbRD. Он 
је најавио и оснивање дирекције у ЕПС-у 
која ће се бавити развојем ОИЕ.

Живковић је истакао и амбиције ЕПС-
-а да се укључи у градњу ветропаркова у 
источној Србији и да са ПД „ТЕ-КО Косто-
лац“ тражи начин за изградњу ветропар-
ка од 30 мегавата. Што се тиче енергије 
Сунца, највећи потенцијал је у југоисточ-
ној Србији, где ЕПС обавља мерења. 

- Биомаса је у сенци, али њен потен-
цијал у Србији је изузетан, као и геотер-
мални потенцијал - казао је Живковић.

Из угла могућих инвеститора оце-
ну постојећег стања у области ОИЕ дао 
је, генерални директор „Џенерал елек-
трика”. Истичући да глобалне проме-
не у енергетици, покренуте захтевима 
за смањењем емисије угљен-диоксида, 
подстичу инвестирање у нове области 
- попут гасних шкриљаца или обновљи-
вих извора, Масаро је рекао да гас еми-
тује мање гасова у атмосферу од угља, 
али сам гас не може да задовољи свет-
ске потребе. 

- ОИЕ су неутрални из угла емиси-
је гасова, али су непредвидиви. Најбоља 
је диверсификација производње енер-
гије заједно из гаса и обновљивих изво-
ра. ОИЕ могу донети енергетску незави-
сност Србији – рекао је Масаро. 

Он се осврнуо на законски нерешена 
питања са којима се суочавају инвести-
тори у ветропаркове и ту је истакао три 
проблема.

 - Кључни чиниоци који још нису 
остварени јесу уговори о откупу елек-
тричне енергије, који су неопходни да 
би инвеститори добили кредите код ба-
нака, недостатак правилника о енер-

гетским дозволама, који би инвести-
торима у ОИЕ омогућио изградњу при-
кључних далековода и усвајање дуго 
очекиване уредбе о условима и начи-
нима снабдевања електричном енерги-
јом, који обезбеђују да инвеститори за-
иста добију одобрење за прикључење на 
преносни систем након добијања дозво-
ле за изградњу електране - поручио је 
Масаро. н. стајчић 

 ❚ Зорана Михајловић  ❚ Гаетано Масаро

Партнерска енергија 
Компанија издвојена из ЕПС-а као „нон-кор“ 
делатност, а која се, између осталог, бави и 
обновљивим изворима енергије - 
производњом биомасе - јесте РИО „Костолац“. 
Ово предузеће за рекултивацију и 
озелењивање бави се обнављањем зелених 
површина на пољима које користи ТЕ 
„Костолац“, али је занимљиво да су на копу 
„Дрмно“ почели са гајењем биљке мискантус, 
која садржи велику енергетску вредност и 
користи се као биомаса.
- Ова биљка показала се као одличан 
ремедијатор, а има енергетску вредност од 
15.000 до 20.000 килоџула, док лигнит има 
10.500 килоџула. Желимо да се наметнемо као 
партнер ЕПС-у у производњи биомасе за чије 
коришћење није потребна изградња нових 
постројења, већ се могу користити стари 
котлови за угаљ прилагођени биомаси - 
истакла је Наташа Савић, директорка РИО 
„Костолац“.

Има разних инвеститора 
У примени електричне енергије из 
обновљивих извора улогу има и 
„Електромрежа Србије“ као незаобилазан 
субјект у систему задужен за прикључење 
објеката на мрежу. Бранислав Ђукић, члан 
Управног одбора ЕМС-а, истакао је да ова 
компанија прати промене у регулативи и чини 
све да процедура прикључивања на мрежу 
прође што брже и једноставније. Министар 
Зорана Михајловић оценила је да ни ЕМС-у 
није лако јер наилази на разне инвеститоре.
- Потписали су уговор са једним предузећем 
пре шест месеци за производњу соларне 
енергије, али од тада немамо никакву 
информацију да ли они могу да реализују 
уговор. Мора се водити рачуна о томе ко су 
компаније које хоће да инвестирају и да ли су 
стабилне, или су то компаније које су јуче 
настале - поручила је министар енергетике.

Конференција „Обновљива енергија      воде, ветра и Сунца – пут ка енергетској независности“



Ревитализација ХЕ „Бајина Башта“ 
приводи се крају. Сви крупни де-
лови на агрегату Х4 су монтирани. 

Тренутно се монтирају сегменти генера-
торског водећег лежаја и горњи крст ге-
нератора, на коме се изводе завршни ра-

дови. Пробна испитивања на агрегату за-
почеће 19. јула и трајаће двадесет дана. 
Према плану, агрегат би требало да уђе у 
пробни рад 14. августа.

Вишечасовна сложена операција спу-
штања рехабилитованог ротора, тешког 
310 тона, у статор генератора агрегата Х4 
обављена је 10. јуна. Припреме за овај де-
ликатан захват почеле су рано ујутру, ка-
ко би се искористили повољни времен-
ски услови и време без кише. Ротор је 
најпре извучен са монтажног простора 
машинске сале кроз машински отвор, а 
потом и спуштен у агрегат Х4. 

Спуштању ротора претходиле су број-
не активности: комплетно распакивање 
ротора, израда нових руку ротора, об-
рада и дорада главчине у фабрици у Ау-
стрији, демонтажа свих лимова и рехаби-
литација полова ротора. Урађен је вели-
ки број парцијалних испитивања на по-
моћној опреми и системима, статору, ро-
тору, турбини и лежајевима. Урађене су, 
осим тога, припреме са посебним мера-
ма безбедности, ангажовани су најбољи 
стручњаци из ХЕ „Бајина Башта“ и изво-
ђачи радова да би се ротор комплетирао и 
поставио на своје место. За извођење ова-
ко специфичних операција потребан је и 
изузетно поуздан рад кранова, дизалица, 
специјалних сајли и искусне екипе, али и 
повољна временска ситуација. С обзиром 
на то да су сви услови били испуњени, по-
сао је са посебном пажњом приведен кра-
ју за пет часова. ј. П. 
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Догађаји Ревитализација Х4 
у ХЕ "Бајина Башта"

Јавно предузеће Термоелектране „Ко-
сово“ – Обилић, са привременим се-
диштем у Београду, иако је у процесу 

реструктурисања, или тим пре, насто-
ји да буде признати и поуздани извођач 
радова из свог програма услуга у елек-
тропривреди и индустрији. Сада упра-
во припрема увођење још два система 
стандарда, један за управљање заштитом 
животне средине (SRPS ISO 14001:2005) 
и други, систем управљања заштитом 
здравља и безбедношћу на раду (SRPS 
OHSAS 18001:2008). Уз раније сертифи-
ковани систем менаџмента квалитетом 
(SRPS ISO 9001:2008), ова два нова систе-
ма чиниће јединствен систем управљања 
(ImS) у ЈП ТЕ „Косово“, на основу кога ће 
се унапређивати квалитет рада и услу-
га, усмеравати брига о заштити животне 
средине и водити рачуна о заштити здра-
вља и безбедности запослених.

Зоран Станисављевић, директор ЈП 

ТЕ „Косово“, каже да је Интегрисани си-
стем менаџмента од изузетног значаја за 
ово косметско предузеће ЕПС-а, коме су 
делокруг рада одредила шира политич-
ка  збивања и које је, пошто му је онемо-
гућено да ради у електранама у Обили-
ћу, упућено на пружање услуга другим 
предузећима, у првом реду привредним 
друштвима у саставу ЈП „Електропри-
вреда Србије“.

- Усвајањем Политике Интегрисаног 
система менаџмента ми смо се опре-
делили не само да примењујемо усво-
јене стандарде, него и да их непреста-
но иновирамо и унапређујемо, како би-
смо се у равноправној утакмици на тр-
жишту услуга легитимисали као фирма 
врхунског квалитета рада. Циљ нам је да 
стално унапређујемо свој рад, и то успо-
стављањем система вредности у скла-
ду са примењеним стандардима ImS-а, 
непрекидним повећањем ефикасности 

и ефективности кључних процеса у на-
шем раду, унапређењем метода рада, 
као и модернизацијом средстава рада - 
истиче Станисављевић.

Наводећи да ће, уз доследну приме-
ну законских и регулаторних норми, 
ЈП ТЕ „Косово“ континуирано радити 
на стручном усавршавању запослених, 
наш саговорник је објаснио да је то од 
посебног значаја пре свега ради поди-
зања културе рада у предузећу и у од-
носу према свим пословним партнери-
ма, али и ради подизања свести о значају 
заштите животне средине и спречавању 
штетних утицаја рада. Ту спада и брига 
о здрављу и безбедности запослених на 
раду, где примени усвојених стандарда 
треба истински да доприноси сваки по-
јединац, али, према речима Станиса-
вљевића, за њихову управљивост одго-
ворност треба у првом реду да понесу 
руководни тимови.  а. Ц.

Јавно предузеће Термоелектране „Косово“ унапређује рад

Још два система стандарда

Сви 
делови 
монтирани

Стигло се до горњег  
крста генератора. 

Испитивања ће  
почети 19. јула
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Ревитализација Х4 
у ХЕ "Бајина Башта" ЕПС подржао кампању „Приоритет за децу и труднице“

Електропривреда Србије, заједно 
са  осталим јавним предузећима, 
институцијама и министарствима 

подржала је кампању „Приоритет за де-
цу и труднице“. Кампања је потекла на 
иницијативу председника скупштинског 
Одбора за права детета и председника 
Народне скупштине Небојше Стефано-
вића. Иницијатива треба да подсети да 
се Србија суочава са падом наталитета, 
те да је потребно више пажње посветити 
тој циљној групи и указати на значај ма-
теринства и породице у нашем друштву.

Циљ кампање је да свако ко дође са 
децом пред било који шалтер, где год да 
се чека ред, има приоритет. Акција не 
захтева додатна средства из буџета, а 
показује добру вољу државе да исправи 
неправде, изјавио је председник Скуп-
штине Небојша Стефановић поводом 
ове своје иницијативе.

- Залажем се за више права за жене, 
мајке и децу, која су наша будућност. 
Предложио сам закон о изменема и до-

пунама Закона о раду, који омогућава да 
породиље имају паузу од два сата за подој 
деце, и да не може да им се прекине рад-
ни однос. Циљ нам је да створимо апсо-
лутну једнакост, да жене имају иста при-
мања, да их нико не пита при запошља-
вању да ли ће рађати. У парламенту смо 
показали једнакост на неколико приме-
ра, међу којима је и тај што је формирана 
Женска мрежа - предочио је Стефановић.

Иницијативу „Приоритет за децу и 
труднице” подржали су Одбор за права 
детета Народне скупштине, Повереник 
за заштиту равноправности, Заштитник 
грађана, Уницеф, Центар за права дете-
та, Модс, удружења родитеља, Пријате-
љи деце Србије, Телеком, Поште Срби-
је, ЈАТ Ервејз, Аеродром Београд, ГСП, 
МУП Србије, Дирекција за јавни превоз, 
РФЗО и Железнице Србије.

Јубиларни, 40. радничко-спортски су-
срети радника дистрибутивних пре-
дузећа ЕПС-а отворени су 12. јуна у 

Кладову. Више од 550 радника дистрибу-
тивних привредних друштава у оквиру 
„Електропривреде Србије“ (‘ЕДБ, ‘’Елек-
тројводина’’, ‘’Центар’’, ‘’Електросрбија’’, 
‘’Југоисток’’ и  ‘’Електрокосмет’’) такми-
чили су се до 16. јуна у 11 спортских ди-
сциплина, пењању уз бандере и монта-
жи изолатора. Истовремено, у Врњачкој 
Бањи одржани су 11. радничко-спортски 
сусрети термаша, током којих се у 11 ди-
сциплина такмичило око 500 запослених 
из ПД за производњу енергије у оквиру 
ЕПС-а.

Радничко-спортске игре дистрибуте-
ра отворио је Дејан Васић, директор ПД 
‘’ЕПС Снабдевање’’, који је нагласио да 

се у процесу реорганизације ЕПС-а, од-
носно раздвајању послова дистрибуци-
је и снабдевања, неће направити ника-
кве непремостиве препреке међу запо-
сленима. 

– Без обзира на раздвајање делатно-
сти на снабдевање и диструбуцију, сви 
запослени и даље су део великог систе-
ма „Електропривреде Србије“ – рекао је 
Васић.

Он је указао и да је Синдикат веома 
важан учесник реорганизације, те да 
очекује активну сарадњу како би процес 
раздвајања послова у дистрибутивном 
сектору и почетак рада „ЕПС Снабдева-
ња“ протекли што успешније. 

Миша Срнић, председник Коорди-
нације синдикалних организација елек-
тродистрибуција, истиче да је веома ва-

жно да „ЕПС Снабдевање“ и ПД за ди-
стрибуцију електричне енергије у функ-
цији оператора дистрибутивног система 
остану у оквиру ЕПС-а, те да запослени 
имају сигуран посао. 

Како нам је објаснио Зоран Блажић, 
председник Координације синдикалних 
организација термоенергије, представ-
ници синдиката искористиће радничко-
спортске игре и да разговарају о најак-
туелнијим темама важним за синдикате. 

– Најважнији проблем који нас сада 
окупира је то што ПД ТЕНТ нема потпи-
сан колективни уговор и једино смо ПД 
у оквиру ЕПС-а без овог документа – ка-
же Блажић. – Проблем је настао у раз-
мимоилажењу са другим синдикатом у 
ТЕНТ-у око сменског рада, али настоја-
ћемо да уз сарадњу са Синдикатом рад-
ника „Електропривреде Србије“ решимо 
и овај проблем.

На шалтер  
без  
чекања

Одржани 40. радничко-спортски сусрети дистрибутера и 11. сусрети термаша 

Активна сарадња  
са синдикатима
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Безбедност и здравље 
на првом месту
Брига о безбедности и здрављу на 

раду мора бити приоритет и по-
требно је повећати свест свих за-

послених о значају безбедности и здра-
вља на раду у свим процесима рада ком-
паније. У  плану је и реализација обуке 
за безбедан и здрав рад за менаџмент 
електродистрибуција, а у наредном 
периоду биће оцењени и анализирани 
усвојени акти о процени ризика у елек-
тродистрибутивним привредним дру-
штвима ради евентуалне ревизије – ре-
кла је Драгана Рајачић, директорка људ-

ских ресурса у ЕПС-у, током посете ПД 
„Електросрбија“. 

Значајна пажња посвећена је и акту о 
процени ризика и пословима са повећаним 
ризиком. Истакнута је и акција Национал-
не службе за запошљавање ради стручног 
оспособљавања и усавршавања нових мла-
дих људи. Потврђене су потреба и важност 
ангажовања квалитетног високообразов-
ног кадра и поседовања добре базе знања.

– Циљ је да за свако радно место иза-
беремо најбоље кадрове, а у плану је и ин-
тензивирање активности на обуци запо-

слених, као и даље унапређење функци-
је управљања људским ресурсима – рекао 
је Срђан Ђуровић, директор ПД „Електро-
србија“. -  Ради што успешнијег послова-
ња и постизања бољих резултата, врло је 
значајан поступак увођења радних ци-
љева, што подразумева да ће и запослени 
својим потписом морати да се усагласе са 
радним циљевима и са мерљивим пара-
метрима и вредностима које су им зада-
те. Они на тај начин знају шта послодавац 
очекује од њих, у ком обиму и у којим ро-
ковима.  т. утвић 

На састанку Сектора за ImS са 
представницима руководства и 
руководилаца организационих 

целина за ImS/QmS зависних привред-
них друштава, који је одржан 11. јуна, по-
ред редовних тема одржана је и презен-
тација о инфраструктури квалитета коју 
је изложио Бранислав Ковачевић, инже-
њер координатор за усклађивање систе-
ма менаџмента у ЕПС-у.

Полазећи од дефиниције Светске 
трговинске организације да је инфра-
структура квалитета „скуп државних и/
или приватних организација, уређених 
одговарајућом регулативом, чије се де-
латности односе на израду и доношење 
стандарда и издавања доказа о усагла-
шености са њима у сврху побољшавања 

подобности производа/услуга, процеса 
и система за њихову предвиђену наме-
ну, спречавању препрека у трговини и 
олакшавању технолошке сарадње“, дат 
је преглед законске и подзаконске ре-
гулативе и организација које функци-
онишу у Републици Србији. Три стуба 
инфраструктуре квалитета су стандар-
дизација, метрологија и акредитаци-
ја и подржавају процес оцењивања уса-
глашености производа, који представља 
доказ да су испуњени технички захтеви: 
испитивање, контролисање и сертифи-
кација.

Посебно је истакнуто да нова законо-
давна техника, која је преузета од Европ-
ске уније, поставља само битне захтеве 
за безбедност. Закон о тржишном над-

зору посебно наглашава да се односи на 
производе обухваћене техничким про-
писима донетим на основу закона којим 
се уређују технички захтеви за произво-
де и оцењивање усаглашености. Скуп је 
детаљно информисан и о правилницима 
који су резултат транспоновања дирек-
тива Европске уније у правни систем Ре-
публике Србије, као и о процесима име-
новања и овлашћивања.

Истакнути су значај и улога приме-
не захтева техничке регулативе и улоге 
именованих тела за оцењивање усагла-
шености у процесу пословања ЈП ЕПС. 
Посебно је наглашен значај означавања 
производа знаком усаглашености Репу-
блике Србије и паралела са знаком уса-
глашености Европске уније (СЕ знак).

Догађаји Људски ресурси 
у ПД „Електросрбија“ 

Састанак Сектора за ИМС

Три стуба инфраструктуре квалитета
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Директору „Колубаре“ 
Видовданска награда

У Рударском басену „Колубара”, во-
дећем произвођачу угља у Србији, у 

току је ремонт угљеног система на по-
вршинском копу Поље „Д”. Најважни-
ји и највећи послови током овог ремон-
та су поправка и модернизација багера 
„глодар 7”, познатијег као „Плава пти-
ца”, и његове припадајуће линије. Пла-
нирано је да ремонт буде завршен 10. 
јула, чиме ће се означити завршетак 
редовне инвестиционе поправке свих 
система за производњу угља на повр-
шинским коповима РБ „Колубара”.

Осим уобичајених ремонтних ак-
тивности, на роторном багеру „глодар 
7” биће постављен систем фреквент-
но регулисаног радног точка, што ће 
битно допринети модернизацији ра-
да машине и омогућити промену бр-
зине рада и боље прилагођавање ма-
теријалу који се копа. Овај систем већ 
је уведен на два багера на површин-
ском копу „Тамнава – Западно поље”. 
Радове изводе стручне службе „Колу-
бара–Метала”, које су обезбедиле све 
услове за квалитетно обављање ре-

монта и техничко побољшање рудар-
ске опреме.

Због већег обима посла планирано 
је да инвестициона оправка траје не-
што дуже, али постоји могућност да 
радови буду завршени и пре предви-
ђеног рока, с обзиром на то да се сви 
послови, засада, одвијају задовољава-
јућом динамиком. Када ремонти бу-
ду завршени, на коповима „Колуба-
ре” биће створени услови неопходни 
за несметан рад рударских машина у 
зимском периоду.

Милораду Грчићу, директору Ру-
дарског басена „Колубара“, 28. 
јуна је додељена Видовданска 

награда Градске општине Лазаревац.
По једногласној одлуци Комисије за 

доделу јавних признања, традиционална 
награда ГО Лазаревац ове године припа-
ла је Милораду Грчићу, директору „Ко-
лубаре“, који је својим залагањем, како 
на нивоу „Електропривреде Србије“, та-
ко и у Влади Републике Србије, дао ве-
лики допринос за интеграцију „Колуба-
ра-Метала“ у Рударски басен „Колуба-
ра“, чиме ће бити постигнута сигурност 
и континуитет у производњи лигнита и 
енергетској стабилности Србије.

Драган Алимпијевић, председник ГО 
Лазаревац, на свечаној седници Скуп-
штине ГО Лазаревац, посвећеној Видов-
дану, Дану општине, уручио је Видовдан-
ску награду Милораду Грчићу, који је, за-
хваљујући на указаној части, истакао:

- Разлог који је наведен у образложе-
њу да, данас, на можда најсветији срп-
ски празник, Видовдан будем почаство-
ван овом наградом, јесте привредне при-

роде, привредног карактера, a то је по-
новна интеграција и враћање у Рударски 
басен „Колубара“ неправедно издвоје-
ног предузећа „Колубара-Метала“, у ко-
јој је запослено 2.770 радника, највише 
из општине Лазаревац, али и из општи-
на Аранђеловац, Уб, Лајковац, Обрено-
вац итд. То јесте јединствен пример у Ср-
бији, једина форма те врсте која је успе-
шно завршена и на овај начин обезбеђе-
на је егзистенција не само за запослене и 
скоро осам хиљада људи, чланова њихо-

вих породица, већ је обезбеђен и опста-
нак РБ „Колубара“, ослонца српске енер-
гетске стабилности. Ово признање оба-
везује да рад мора бити још озбиљнији. 
И поред досадашњих позитивних ефека-
та, морам покушати да се одужим они-
ма који су ми указали овакву част - ре-
као је Грчић. 

Директор РБ „Колубара“ одрекао се 
материјалног дела награде у корист ла-
заревачког Дневног боравка за децу оме-
тену у развоју.

Приводе се крају инвестиционе оправке на коповима РБ „Колубара“ 

Поводом Видовдана 
– Дана општине Лазаревац

Ремонт „Плаве птице” на Пољу „Д”
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Уручени први 
енергетски пасоши

У оквиру Дана енергетике у Нишу, 
манифестације посвећене унапре-
ђењу свести о енергетској ефика-

сности, градоначелник Зоран Перишић 
уручио је 25. јуна прве енергетске пасо-
ше Нишлијама који су остварили зави-
дан ниво енергетских карактеристика у 
изградњи стамбених објеката, а да при 
том нису изгубили на комфору станова-
ња. Само уручење енергетских пасоша 
у зградарству симболично je означило 
завршетак треће фазе Пројекта „Откриј 
енергију” немачке владине организаци-
је ГИЗ за техничку подршку земљама у 
развоју. Спровођење пројекта је под по-
кровитељством Министарства за урба-
низам и просторно планирање, а знача-
јан допринос остварењу пројекта дало је 
и Привредно друштво за дистрибуцију 

електричне енергије „Југоисток”, које је 
обезбедило термовизијско снимање тип-
ских стамбених објеката у десет општина 
на југоистоку Србије.

Градоначелник Ниша је на отварању 
Дана енергетике подвукао да је циљ ова-
кве манифестације, која се у Нишу одр-
жава други пут, да се подигне свест гра-
ђана о значају енергетске ефикасности, 
поготову у зградарству. „То ће убудуће 
бити економска снага овог града и врло је 
важно да се усвоје стандарди у овој обла-
сти“, рекао је Перишић.

Директор за технички систем Елек-
тродистрибуције „Ниш” Драгослав Па-
вловић овим поводом је изјавио да ће 
„Југоисток” увек подржавати реализа-
цију оваквих пројеката, који су у зајед-
ничком интересу свих нас.

- Електрична енергија није за бацање, 
већ је треба користити за оно за шта је не-
опходна - истакао је Павловић на отва-
рању Дана енергетике и додао да је на-
ступила нова ера штедње у коришћењу 
електричне енергије и да је „Југоисток” 
увек спреман да буде сталан партнер 
свих оних који желе да штеде енергију 
на прави начин. 

Овај пројекат спроводи се од 2010. 
године у 30 општина Србије, у којима ће 
се одредити по пет репрезентативних 
стамбених објеката који ће због улагања 
у термоизолацију и штедњу електричне 
енергије добити одговарајући сертифи-
кат са којим се увећава употребна вред-
ност објекта на тржишту. До сада су уру-
чени енергетски пасоши у општинама 
Алексинац и Пирот.

Да би имали сталан увид у однос за-
послених према начину пословања,  

запослени у Сектору за људске ресурсе 
ПД „Електровојводина“ једном годишње 
спроводе истраживање задовољства за-
послених. Служба за управљање и развој 
људских ресурса спровела је годишње 
анонимно истраживање задовољства по-
слом у ПД „Електровојводина“. 

У истраживању учествовао је до сада 
највећи број запослених, прецизније 2.213 
испитаника из Управе ПД и из свих се-
дам огранака, што чини 88,2 одсто укуп-
ног броја запослених. Највећи одзив забе-
лежен је у ЕД „Нови Сад“, где је проценат 
учесника износио 97,5 одсто, док се најма-

ње запослених истраживању одазвало у 
Управи ПД и то 75,8 одсто. 

Упитником процене задовољства по-
слом су обухваћени најважнији показате-
љи задовољства општа информисаност о 
актуелностима, комуникација, природа 
и организација посла, могућност развоја 

и напредовања, однос са колегама и одго-
ворним лицима, материјални и нематери-
јални облици награђивања и бенефиције, 
адекватност и доступност опреме и сред-
става за рад, осећај припадности компа-
нији, рад синдикалне организације као и 
брига о запосленима. У ПД „Електровој-
водина“ влада мишљење да је пословод-
ство отворено за комуникацију и да ува-
жава пословне предлоге запослених, као 
и да предузима потребне кораке како би 
изашло у сусрет најугроженијим групама 
запослених, као што је пример помоћ по-
родицама настрадалих радника. Резулта-
ти указују да задовољство послом расте са 
степеном стручне спреме.

Догађаји Учешће ПД „Југоисток” 
у побољшању енергетске 
ефикасности у зградарству

ПД„Југоисток” обезбедило 
је термовизијско снимање 

типских стамбених 
објеката у десет општина 

на југоистоку Србије.

До сада су уручени 
енергетски пасоши у 

општинама Алексинац  
и Пирот

Најновије истраживање задовољства запослених у ПД „Електровојводина“

Формула успешног пословања

 ❚ Градоначелник Ниша на отварању Дана енергетике 
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Производња електричне енергије и продаја крајњим купцима

За разлику од овогодишњег маја, ко-
ји је био хладнији од просечних, и 
прве половине јуна, која се одржала 

на просечним температурама за тај ме-
сец, од 17. јуна нагло су наступиле жеге, 
са температурама и до 35 степени Целзи-
јуса, тако да се то драстично одразило и 
на потрошњу електричне енергије у Ср-
бији. Продаја струје крајњим купцима у 
мају била је 5,4 одсто мања од планиране, 
до средине јуна кретала се само око пола 
процента ниже од предвиђених величина 
за месец у коме почиње лето, да би у дру-
гој половини јуна током радних дана, због 
налета врелог таласа и коришћења клима-
уређаја, достизала рекордна 87,3 милиона 
киловат-сата на дан. Тачније, потрошња 
електричне енергије у Србији, рачунајући 
према продаји из ЕПС-а крајњим купцима 
са потпуним снабдевањем, скочила је до 
20. јуна на десет процената већу вредност 
од планиране за ове дане.     

Јовица Вранић, директор Сектора за 
енергетско планирање и управљање у 
Дирекцији ЕПС-а за трговину електрич-
ном енергијом, каже за наш лист да је ова-
ко велика продаја на нивоу максималне 
летње дневне потрошње у нашој земљи. 

При томе, он скреће пажњу да је у првој 
половини протеклог месеца средња днев-
на температура износила 20,5 степени, а 
да је наредних дана скочила на око 30 сте-
пени. Удружени тако велики скок спољне 
температуре са све већим бројем клима-
уређаја учинили су да је и овога пута, као 
и неколико претходних година заредом, 
летња потрошња електричне енергије на-
ставила константно да расте. 

Вранић истиче да су удар врелог тала-
са и нагло повећање продаје електричне 
енергије у јуну протекли без икаквих по-
ремећаја у снабдевању, јер су одлични до-
тоци на Дунаву и у дринском сливу омо-
гућили довољну производњу да се надо-
мести недостатак машина у ремонту. Он 
наводи да је за 19 дана јуна произведено 
14,3 одсто више киловат-сати од предви-
ђених Електроенергетским портфељом и 
да су проточне хидроелектране произве-
ле готово трећину више него што је пла-
нирано. Просечан доток на Дунаву (8.500 
кубика) био је око 3.000 метара кубних у 

секунди већи од предвиђеног, али када је 
15. јуна високи водени талас, са више од 
10.000 кубика у секунди, стигао до профи-
ла ХЕ „Ђердап“, дошло је до смањена сна-
ге обе ђердапске електране. Ипак, његов 
кратак поход није битније умањио прои-
зводни скор ХЕ „Ђердап“. Изузетно добра 
хидрологија дала је одличне резултате и 
код ангажовања акумулационих ХЕ, које 
су систему дале готово четири пута више 
енергије него што је планирано.   

Производња термоелектрана на угаљ 
била је у складу са планом, а на слободном 
тржишту до 19. јуна продато је, према ре-
чима Вранића, 270 милиона киловат-са-
ти. У мају, међутим, када је потрошња би-
ла мања од планиране, на слободном тржи-
шту продато је 359 милиона kwh. Тога ме-
сеца укупна производња електричне енер-
гије била је мања од планиране, али су ко-
начни производни резултат, захваљујући 
одличној хидрологији, увећале хидроелек-
тране (са ХЕ „Пива“). У лето се, дакле, ушло 
са одличним дотоцима и наглим наступом 
жеге. Вранић каже да је рано за дугорочни-
ју летњу прогнозу и истиче да ће оствари-
вање задатака из Електроенергетског порт-
феља бити сигурно. а. Цвијановић

Због коришћења  
клима-уређаја, врео  

јунски талас подигао  
продају електричне 

енергије за више од  
10 одсто у радним  

данима

Хлађење 
увећало 

потрошњу

Производња у бројкама
У првој половини ове године производња из 
расположивих капацитета ЕПС-а износила је 
укупно, према подацима Дирекције ЕПС-а за 
трговину електричном енергијом, нешто 
више од 18,987 милијарди kWh. Од тога, 
проточне ХЕ произвеле су готово шест 
милијарди kWh, што је не само више од 
планираног (23,1 проценат), него и од 
прошлогодишњег остварења у истом 
периоду, и то за 19,4 одсто. Тачније, проточне 
ХЕ систему су у првом шестомесечју ове 
године дале готово милијарду киловат-сати 
више него у истом периоду лане. 
Акумулационе ХЕ су ове године план 
пребациле 56,7 одсто, али су произвеле 6,6 
одсто мање него у прошлогодишњем 
поредбеном раздобљу. Производња 
термоелектрана на угаљ за период јануар–
јун ове године била је за исти проценат (3,1) 
мања од планиране и већа од 
прошлогодишње у исто доба.   

 ❚ На мрежи све више клима-уређаја
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Недостају монтери 
и материјали
На основу закључка који је Влада 

Републике Србије донела крајем 
фебруара ове године о примо-

предаји трафо-станица 110/х kV између 
ЈП ЕМС и ЈП ЕПС, то јест ЕПС-ових при-
вредних друштава за дистрибуцију, гене-
рални директори ова два јавна предузе-
ћа потписали су крајем априла протокол 
којим су регулисани и фактичка предаја, 
односно преузимање ових енергетских 
објеката, опреме, постројења и докумен-
тације. Формално, примопредаја је пот-
писивањем уговора између ЈП ЕМС и ПД 
за дистрибуцију обављена 1. маја. Пре то-
га, међутим, поступљено је и у складу са 
Законом о јавној својини, а не само према 
Закону о енергетици, којим је регулиса-
но разграничење између оператера пре-
носног и дистрибутивног система.

 ❚ Предато у јавну својину
Управни одбор ЈП ЕМС донео је одлу-

ку о преносу права коришћења, односно 
права државине, на „стодесеткама“, пред-
метној опреми и постројењима на Репу-
блику Србију, будући да су мреже остале 
у јавној својини. Ради усклађивања фак-
тичког стања и стања у јавним књигама о 
евиденцији непокретности и правима на 
њима са одредбама Закона о јавној своји-
ни, одговарајућу одлуку донео је и Управ-
ни одбор ЈП „Електропривреда Србије“. 

Ненад Мраковић, директор Сектора 
за управљање ЕД системом и дистрибу-
цију у Дирекцији ЕПС-а за дистрибуцију, 
који је од почетка активности за разгра-
ничење на 110-киловолтном напону био 
један од руководилаца заједничке радне 
групе ЕПС-а и ЕМС-а, каже да сада сле-
ди доношење одговарајућих одлука др-
жавних органа и да ће привредна дру-
штва за дистрибуцију „Електропривре-
де Србије“ и формално добити право ко-
ришћења објеката које примају када ре-
сорно минстарство донесе своју одлуку 
да им „стодесетке“, опрему и постројења 
даје на управљање и коришћење.

- С обзиром на укупан досадашњи 
ток активности и координацију са држа-
ним органима у вези са применом Зако-
на о енергетици и Закона о јавној своји-
ни, може се сматрати да је реч о прописа-
ној процедури, која неће суштински из-
менити постигнуте договоре и потписане 
уговоре. Као што је и објашњено, прено-

шење права коришћења, односно држа-
вине, на Републику Србију ствар је ускла-
ђивања фактичког стања са стањем у јав-
ним књигама и, наравно, коришћења јав-
не својине, у каквом су сада својинском 
статусу мреже – објаснио је Мраковић.

Према његовим речима, нема „пра-
зног хода“ у управљању и одржавању 
објеката и постројења која се преузимају/
предају, већ се све ради на основу рани-
је припремљених уговора и споразума, 
који су 1. маја потписани. Он каже да су 
ПД за дистрибуцију примила у радни од-
нос утврђени број руковалаца „стодесет-
кама“, да са дистрибутерима који су про-
шли обуку за рад на овом напонском ни-
воу обавезно (према потписаном спора-
зуму са ЕМС-ом) у контролу рада постро-
јења иде и по један „емсовац“, као и да се у 
техничком погледу ништа није промени-
ло. Систем и даље функционише у складу 
са свим правилима без обзира на то што 
се променио корисник овог његовог дела.

- Штавише, и одржавање преузетих 
објеката постало је обавеза ПД ЕД и ЕПС-
-а, тако да ће неопходна средства за те 
потребе морати да се уврсте у ребаланс 
Плана пословања ЈП ЕПС за ову годину 
будући да у сам План нису могла да се 
унесу, јер објекти још нису били преузе-
ти када је План усвајан – казао је Мра-
ковић и истакао да је циљ да се преузете 
трафо-станице доведу у стање у каквом 
су и ЕПС-ове „стодесетке“.

Реч је томе да је Институт „Никола 
Тесла“ урадио студију о стању опреме на 
110-киловолтном напону, чији део преу-
зима ЕПС, и да је констатовано да сваку 
од 53 преузете трафо-станице треба ре-
конструисати. Планирано је да привред-
на друштва за дистрибуцију сваке годи-
не обнове најмање по једну ову ТС, а о 
како се обимном и значајном послу ради 
довољно казује то што је реконструкци-
ја ових објеката проглашена стратешким 
пројектом „Електропривреде Србије“.

Мраковић наглашава да се у реали-
зацију овог пројекта већ ушло недавним 
почетком припрема за реконструкци-
ју ТС 110/х kV „Шабац 1“ на конзумном 
подручју „Електросрбије“. При томе, он 
скреће пажњу да реконструкција спада 
у инвестициони пројекат и да се тим де-
лом посла бави Дирекција ЕПС-а за ин-
вестиције и развој. Отуда реконструкције 
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Смањени губици
- За првих пет месеци ове године губици 
електричне енергије у дистрибуцији смањени 
су за 1,3 одсто у односу на исти период лане. 
Овакав тренд у смањивању губитака један је 
од поузданих показатеља да је дистрибутивни 
сектор ЕПС-а одлучан у настојању да из 
сопствених ресурса, бољом организацијом и 
већим радним ангажовањем допринесе не 
само смањивању губитака у енергији, него и 
увећању прихода, и то барем по два основа. 
Први је да неће морати да губи новац 
губитком киловат-сати у дистрибутивном 
систему, а онда и да додатно плаћа порез на 
изгубљене количине енергије – казао је 
Радовић.

Упркос тешкоћама са 
набавкама резервних 
делова и матeријала, 
у првом петомесечју 

обављен планирани обим 
послова.

Потписани уговори о 
примопредаји „стодесетки“ 

 ❚ Драган Радовић



„стодесетки“ неће утицати на коришћење 
планираних финансијских средстава за 
одржавање електроенерегетских објекта 
и мреже, ни ове, нити наредних година.

 ❚ У целини – добро
О одржавању у целини и посебно о 

овогодишњим ремонтима разговарали 
смо са Драганом Радовићем, шефом Слу-
жбе за дистрибуцију електричне енергије 
у Дирекцији ЕПС-а за дистрибуцију. Он је 
рекао да је у одржавање дистрибутивних 
објеката и мреже за пет месеци ове годи-
не уложено онолико средстава колико је 
планирано и да је извршење планова ре-
монта збирно остварено сто одсто, с тим 
што су три ПД за дистрибуцију – „Елек-
тровојводина“, „Електросрбија“ и „Цен-
тар“ – пребацила план. 

- Није претерано рећи да је одржа-
вање електродистрибутивних објеката 
и мреже у целини добро, иако има доста 
тешкоћа с којима се ПД суочавају – иста-
као је Радовић и подсетио да од почетка 
ове године, а и иначе, у дужем периоду, 
није било већих прекида, на ширем про-
стору и у дужем временском трајању, у 
напајању електричном енергијом. 

Говорећи о току овогодишњих ремон-
та, Радовић је навео да је са заоштравањем 
законских обавеза у погледу јавних набав-
ки дошло до повећаног обима жалби по-
нуђача, што је значајан део набавки одло-
жило на дужи период. То је условило да за 
овогодишње ремонте недостају резервни 
делови и материјали у обиму и количини 
које би захтевао одговарајући обим и кон-
тинуитет рада. Ипак, према речима Радо-
вића, ПД ЕД успевају у значајној мери да 
се „прилагоде“ овим тешкоћама и да што 
бољом организацијом рада савладају не-
достатак делова и материјала.

Наш саговорник истакао је да тен-
дери не „падају“ из разлога суштинске 
природе, већ углавном због ситница ко-
је су више формалног карактера. Но, ка-
кви год да су узроци, у привредним дру-
штвима верују да ће, ако успеју да одрже 
досадашњи темпо у реализацији ремон-
та, спремно дочекати предстојећу зиму, 
то јест до почетка грејне сезоне обавити 
све што је планирано.

Радовић каже да су за укупно одржа-
вање електродистрибутивних објеката и 
мреже у овој години планиране 5,2 мили-
јарде динара, што није довољно. На нашу 
опаску да се већ неколико година заре-
дом обим средстава за ове намене кретао 
око пет милијарди динара, и то са стал-
ним објашњењем да тај обим није дово-
љан, Радовић је казао да су тако умањена 
средства имала за последицу да је знача-
јан део нисконапонске мреже застарео и 
да се сада тај проблем све више заоштра-

ва. Навео је да је у првобитној верзији 
плана за ову годину било предочено да је 
за одржавање у дистрибуцији неопходно 
девет милијарди динара, али да су сред-
ства умањена због незавидне укупне фи-
нансијске ситуације у ЕПС-овој каси. 

- Поред недовољно финансијских 
средстава и тешкоћа са јавним набавка-
ма, на токове ремонта увелико утиче и 
недостакак квалификоване радне снаге, 
посебно електромонтера, који су главни 
извођачи радова. Мало је људи ових ква-
лификација у дистрибуцијама, годинама 
није запошљаван потребан број, а ово што 
их има и што би у првом реду требало да 
се бави одржавањем ЕД система ангажо-
вано је и на другим пословима - контро-
ли потрошње, искључивању дужника са 
мреже и сличном. Када се говори о ового-
дишњим ремонтима, све то треба имати 
у виду, јер се само тако може разумети да 
је реализација планова ремонта на плани-
раном нивоу највећим делом резултат из-
узетних напора дистрибутера и веома до-
бре организације рада у привредним дру-
штвима за дистрибуцију, чему су наруку 
ишле и добре временске прилике са сма-
њеном потрошњом електричне енергије – 
нагласио је Радовић. анКа Цвијановић
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Правила чекају уредбу
Питали смо Ненада Мраковића, који је члан 
радне групе у ресорном министарству, да ли 
су припремљена нова правила о раду 
дистрибутивног система, која је требало да 
буду готова још јуна прошле године. Он је 
одговорио да нису јер још нису усаглашена 
сва мишљења о томе на ком месту треба 
разграничити надлежности оператера 
преносног и дистрибутивног система. 
Агенција за енергетику сагласила се да се 
сачека уредба Владе о испоруци електричне 
енергије. Међутим, према речима Мраковића, 
на последњем састанку Комисије за праћење 
примене Правила о раду предложено је да се 
део Правила ипак измени што пре како би се 
омогућио лакши прикључак нових 
произвођача електричне енергије из 
обновљивих извора. 

 ❚ Ненад Мраковић
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Отворено 
тржиште 
увећава 
профит

На Европској конференцији Power Gen 
2013, одржаној од 4. до 7. јуна у Бечу, Да-
вид Жарковић, директор Сектора за сло-

бодну трговину у Дирекцији ЕПС-а за трговину 
електричном енергијом, представио је заједнич-
ки рад групе аутора из ЈП ЕПС-а (Драган Влаи-
сављевић, Мијат Милошевић, Михаило Миха-
иловић, Давид Жарковић) „trends in the energy 
community See 2000–2011“. Како за наш лист ка-
же Жарковић, на конференцији у главном гра-
ду Аустрије окупио се ове године велики број 
представника произвођача електричне енерги-
је и опреме за електране, пренос и дистрибуцију 
из читаве Европе, који су изнели најновија тех-
нолошка достигнућа у производњи електричне 
енергије, као и у развоју и регулацији тржишта 
електричне енергије. Уз рекордан број учесника 
ове, иначе традиционалне, манифестације елек-
троенергетског сектора Европе, конференцију је 
обележила и веома богато опремљена изложба 
најразноврсније електроопреме.

 ❚ Место у региону
Жарковић је презентовао достигнућа у им-

плементацији трговинске функције у Елек-
тропривреди Србије, почев од формирања 
посебне Дирекције за трговину електричном 
енергијом 2006. године, после доношења пр-
вог Закона о енергетици Србије, у који су биле 
уграђене директиве ЕУ о отварању тржишта 
електричне енергије. Од тада, осим претпро-
шле изузетно хладне зиме, ЕПС је, иако раде-
ћи под режимом регулисаних цена, из годи-

не у годину успевао да увоз недостајућих ко-
личина највећим делом надомести извозом 
вишкова електричне енергије из сопствених 
електрана и да при томе на слободном тржи-
шту остварује значајне приходе. 

Додатни подстреци слободној трговини 
стигли су са потписивањем Споразума о енер-
гетској заједници југоисточне Европе и пото-
њим Законом о енергетици Србије, донетим у 
августу 2011. године. Из тог разлога скупу у Бе-
чу стручњаци ЕПС-а посебно су представили 
актуелно стање тржишта електричне енерги-
је у Србији, које се све више развија у складу са 
интенцијама ЕУ и новим законским решењи-
ма. Компаративно је приказано и регионално 
тржиште електричне енергије у југоисточнoj 
Европи, где Србија и ЈП „Електропривреда Ср-
бије“ имају своје веома значајно место. 

- На конференцији су презентована искуства 
како развијених држава и система, тако и оних 
малих, који тек крећу у дерегулацију тржишта, 
а који заједнички формирају Енергетску зајед-
ницу jугоисточне Европе. Што се искуства ЕПС-а 
тиче, ми смо заиста имали шта да кажемо, с об-
зиром на веома значајне карактеристике нашег 
електроенергетског система, његову стабилност 
и флексибилност, као и све богатије искуство у 
трговини електричном енергијом, као и све успе-
шније кораке у стварању услова за дерегулацију 
овог тржишта. Мислим да смо за остале учесни-
ке били посебно занимљиви нарочито по томе 
што наша земља, односно наш електроенергет-
ски систем, има осам граница - каже Жарковић.

актуелно

Знање за стручњаке 
Конференција у Бечу радила је 
у осам сесија, посвећених 
развоју европског тржишта 
електричне енергије, 
технологијама са смањеном 
емисијом угљен-диоксида, 
гасним постројењима, парним 
постројењима, оптимизацији 
термопостројења, одржавању, 
дистрибуираној производњи у 
малим постројењима и 
аутоматизацији и 
информационим системима. 
Саопштење из ЕПС-а предочено 
је на сесији о развоју тржишта 
електричне енергије, а својим 
учешћем на овој конференцији 
ЕПС је стекао право на све 
материјале који су за ову 
конференцију припремљени, 
што значи да ће сва та нова 
сазнања из свих области о 
којима је било речи моћи да 
баштине стручњаци у нашој 
компанији - навео је Жарковић.  

На Конференцији Power Gen 2013. у   Бечу саопштена искуства ЕПС-а

У раду групе аутора из ЈП ЕПС, 
који је презентовао 

Давид Жарковић, наглашена 
позитивна искуства у слободној 

трговини електричном 
енергијом и дерегулација 

регионалног тржишта
 ❚ Са Конференције енергетичара у Бечу
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Он наводи да је суштински тржиште елек-
тричне енергије у Србији отворено првог јану-
ара ове године, када су сви купци електричне 
енергије повезани на преносни систем изгубили 
право на јавно снабдевање, то јест на снабдевање 
по повлашћеним регулисаним ценама. Каже да 
другим речима може да се констатује да је пр-
вог дана ове године дошло до отварања тржишта 
електричне енергије на високом напону у Репу-
блици Србији. То је оно што је за широки ауди-
торијум у Бечу имало сасвим одређено значење, 
јер је реч о купцима који су, изгубивши право на 
ниске регулисане цене, постали потенцијални 
купци за све понуђаче електричне енергије, не 
само у Србији, него и на тржишту Европе. 

- Да би се отворио овај део тржишта, би-
ло је неопходно да се усвоје Тржишна прави-
ла или такозвани “Маркет код”, којим је уведе-
на балансна одговорност, што значи да је по-
чело да ради и балансно тржиште електрич-
не енергије. Тиме су створени сви неопходни 
услови да се сви у Србији лиценцирани снаб-
девачи укључе у тржишну утакмицу. Тренут-
но код оператера преносног система (ЕМС) 
има регистрованих 28 снабдевача као балан-
сно одговорних страна, то јест учесника на тр-
жишту електричне енергије. Реч је о свим нај-
већим енергетским компанијама у југоисточ-
ној Европи, како производним, тако и трговач-
ким - објашњава Жарковић.

 ❚ Пут у профитабилност
На питање шта је усвајањем „Маркет кода“ 

добила „Електропривреда Србије“, наш саго-
ворник је казао да је управо овај аспект пози-
ције ЕПС-а завредио пажњу и учесника Кон-
ференције у Бечу, јер је фама о повлашћеној 
позицији „монополисте ЕПС-а“ била позната 
многима. Са занимањем су пропратили обја-
шњење да је ЈП ЕПС овај тренутак нестрпљи-
во очекивао и за њега се годинама припремао. 
Отворено тржиште је за ову компанију отворе-
ни пут ка профитабилном пословању.

– У целокупном претходном периоду ЕПС 
је по свему тржишни производ – струју – про-
давао својим купцима по регулисаним цена-
ма, које је одређивала Влада Републике Срби-
је. Цене су биле депресиране и далеко од било 
каквих тржишних нивоа. Другим речима, ЕПС 
је када је реч о индустријским потрошачима, 
субвенционисао њихову производњу продају-
ћи им електричну енергију по цени најнижој 
у Европи. Ти исти потрошачи су се на другој 
страни понашали веома тржишно и своје про-
изводе продавали по ценама које одређује тр-
жиште (и домаће и страно). Захваљујући та-
квој двојности услова, они су остваривали ве-
лике профите, што није остало незапажено ме-
ђу индустријалцима у Европи – рекао је Жар-
ковић.

Објашњавајући последице које је трпео ЈП 
ЕПС, он је навео да је због тако насталих ра-
злика међу ценама производа ЕПС био дове-
ден у ситуацију да акумулира велики финан-
сијски губитак, што се негативно одразило на 
одржавање производних капацитета и посеб-
но на укупан развој електроенергетског си-
стема. Очита последица је то да ЕПС више од 
четврт века није могао да финансира ниједан 
значајнији производни капацитет. 

- „Електропривреда Србије“ нашла се би-
ла у врло незавидном материјалном положају 
упркос свим напорима које су запослени чи-
нили, а чинили су много. Она је једино пре-
дузеће у Србији које је увек радило на макси-
муму својих производних капацитета, елек-
трична енергија се производила и испоручи-
вала без икаквих проблема и застоја.

Изашавши на тржиште електричне енер-
гије, ЕПС је добио шансу да покаже сву своју 
погонску спремност, знање и стручност својих 
запослених и свој производ прода по најбољој 
цени у отвореној утакмици са осталим тржи-
шним учесницима. И то је и учинио. Од 27 ком-
панија на преносном систему, њих 26 је ода-
брало ЕПС као свог снабдевача електричном 
енергијом у 2013. години. Електрична енергија 
је продата по тржишним ценама и остварен је 
максималан профит. А било је проблема. Нај-
више у виду притисака да се одложи примена 
закона, да се поступно спроводи и слично. При 
томе се често заборављало да је ЕПС највећи 
индустријски произвођач у Србији - казао је 
Жарковић.  

 анКа Цвијановић

Наставља се 
отварање
Од првог јануара 2014. године 
право на јавно снабдевање губе 
сви потрошачи осим 
домаћинстава и малих купаца 
(компаније са мање од 50 
запослених и обртом мањим од 
10 милиона евра). Са губицима у 
преносу и на дистрибутивном 
нивоу, који ће се такође 
покривати по тржишним ценама, 
то чини отвореним готово 40 
одсто тржишта електричне 
енергије. Купци ће морати да се 
навикну на чињеницу да нема 
више гарантоване испоруке 
електричне енергије и да ће се и 
ЕПС, као и сва остала индустрија, 
понашати тржишно - рекао је 
Жарковић. 

На Конференцији Power Gen 2013. у   Бечу саопштена искуства ЕПС-а

 ❚ Са Конференције енергетичара у Бечу

 ❚ Давид Жарковић
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Највећа грађевина 
на Дунаву

Сто седамнаест километара, колико 
је дугачка Ђердапска клисура, би-
ло је одвајкада непремостива пре-

прека за пловидбу. Чак четири римска 
императора су током једног века кроти-
ла ђердапске вртлоге и амбисе који су гу-
тали легионаре и бродове и заустављали 
дунавску флоту. Тек крајем првог века 
нове ере успео је Трајан да „скрене реку 
и пловидбу Дунавом учини сигурном“, 
како је записано на табли пронађеној код 
Караташа. Тада је изграђен пут уз саму 
обалу, а понегде је усечен у стену и ојачан 
дрвеном конструкцијом. Код Старог Си-
па прокопан је канал, вода реке скренута 
у ново корито и тако избегнуте подводне 
стене, шиљци и гребени. Робови-галиоти 
могли су да вуку бродове и узводно. 

 ❚ Регулација Ђердапа  
Развој науке, нарочито техничких на-

ука у 19. веку отворио је огромне могућ-
ности за искоришћавање водног потен-
цијала Дунава. Ипак безбедна пловидба 
Дунавом била је могућа само у деловима 
узводно и низводно од Ђердапске клису-
ре. Да би се ова огромна природна пре-

прека превалила коришћен је већи во-
достај или је роба претоваривана у мање 
дереглије које су потом чувени „лоцеви“ 
спроводили кроз ђердапске теснаце. Го-
дине 1896, након великих међународних 
радова, отворен је Сипски канал и тиме 
донекле извршена регулација Ђердапа. 

Свечаности поводом отварања кана-
ла присуствовали су аустроугарски цар 
Франц Јозеф, румунски краљ Карол I и 
ондашњи краљ Србије Александар Обре-
новић. Присутан је био и градитељ кана-
ла, инжењер Хуго Лутер. 

Лутеру је био добро познат значај Ду-
нава на овом месту, па је од Министар-
ства за народну привреду Краљевине 
Србије затражио концесију „за употре-
бљење водне силе при катарактама Ду-
нава и подизање постројења, направе 
и машинерије за хватање водене сна-
ге“. Снага електране требало је да буде 
30.000 KS, а електрична енергија би „мо-
гла да се преноси до српских, мађарских 
и румунских места, где би се употреби-
ла за развој привреде, али и за осветље-
ње појединих места, па чак и Београда“ 
– писао је он у свом захтеву министар-
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 ❚ Бродове су кроз Сипски канал вукле парне локомотиве

Када је 1964. године 
почела изградња 

хидроенергетског и 
пловидбеног система 

„Ђердап“ (ХЕПС), било је 
то највеће градилиште у 
Европи. Више од четири 

хиљаде радника, само на 
десној обали, започело 
је борбу са великим и 
ћудљивим Дунавном.

У овом броју листа 
„kWh“ биће речи о 

изградњи ове и данас 
највеће хидротехничке 
грађевине, смештене у 
најдужој, а по многима 

и најлепшој европској 
клисури 

Дунавски лоцеви
О опасним ђердапским водама запис је 
оставио и Вук Караџић, док је службовао као 
цариник у Кладову. Забележио је: „У Дунаву су 
између Голупца и Кладова она за лађаре 
страшна места, где се слабо кад види камење 
посред воде, него само кључеви и клобукови 
(...) а стоје ту и казани у којима се вода једнако 
обрће, и лађе, особито мале које на онај 
коловрат наиђу, `оће да прогута“.
Једини који су се хватали у коштац са 
Ђердапом били су „лоцеви“, искусни бродари 
који су спроводили конвоје кроз клисуру. 
Њихово занимање било је једно од 
најцењенијих у овом крају, а плате понекад 
веће и од министарских. Забележено је да 
осигуравајућа друштва нису признавала 
штету на бродовима који нису имали свог 
лоца. Ово уносно и цењено занимање угасило 
се изградњом ХЕПС-а, када је престала 
потреба за њим.
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ству.  До овога, ипак, није дошло. Прет-
поставља се да угарској власти није од-
говарао очекивани напредак који би Ср-
бија убрзо остварила извозом електрич-
не енергије.

„Лутеровим“ каналом бродове су уз-
водно вукле парне локомотиве.

 ❚ Почетак изградње 
Године 1956. почела је сарадња (тада) 

југословенских и румунских власти. Две 
државе намеравале су да заједнички ис-
користе велики хидроенергетски по-
тенцијал Дунава у Ђердапској клисури. 
Најпре је основана мешовита комисија 
за руковођење и координацију послова, 
а потом су уследили истраживачки ра-
дови, израда студија, планова, договори, 
преговори... Пројекте су израдили бео-
градски „Енергопројект“ и букурештан-
ски Институт за студије и хидроенер-
гетско пројектовање. Након три године 
(1959) утврђени су сви аспекти система: 
технички, економски и правни. Догово-
рено је да се изграде две хидроелектра-
не са пловидбеним системима. Тако ће 
бити искоришћен енергетски потенци-
јал Дунава, а пловидбени систем треба-
ло је, коначно, да обезбеди сигурну пло-
видбу бродова.  

Радови на изградњи ХЕПС-а започе-
ли су званично 7. септембра 1964. годи-
не, истовремено на обе обале Дунава. Да 
би се обавио овај сложени посао и гра-
дитељски подухват светских размера, 
било је ангажовано и до 8.000 радника, 
уз употребу најмоћнијих и најмодерни-
јих машина тог времена и џиновске ме-
ханизације. Добра организација посла, 
синхонизованост радова, обезбеђивање 
свих неопходних услова за рад  градите-
ља, али и за њихов нормалан живот – ап-
солутно се подразумевало. Како је сва-
ка страна изводила радове на својој те-
риторији, било је неопходно и синхро-
низовати радове са румунским гради-
тељима. 

Да би се формирало акумулационо 
језеро, на територији Србије расељено је 
око 8.500 становника и шест насеља, дис-
лоцирани Трајанова табла и праисториј-
ски локалитет Лепенски вир. Потпољен 
је и „Лутеров“ Сипски канал. Иначе, на 
румунској територији пресељен је знат-
но већи број становника – око 14.500. По-
ред тога, за тако велики број радника на 
градилишту почела је изградња новог 
насеља, па је убрзо никло насеље на Ка-
раташу. Кладово, које је до тада било ма-
ла варошица, постало је центар свих де-
шавања на овом делу Дунава. Градић се 
убрзано ширио, издизао новоизграђе-
ним вишеспратницама и почео да се оса-
времењује. 

Најпре су изграђене хидроелектране 
на обе обале и по једна бродска превод-
ница. Затим је започела изградња зајед-
ничке преливне бране са 14 преливних 
поља, од којих свакој страни припада по 
седам. Укупна дужина грађевине износи 
1.278 метара, она је потпуно симетрична 
и идентична је на обе стране. Симетра-
ла објекта представља државну границу. 

Преграђивање реке био је посебан 
грађевински подухват, с обзиром на ве-
личину реке и количину воде. Са обе 
обале убациване су бетонске коцке те-
шке и до 15 тона, бетонски јежеви од 25 
тона, камени и бетонски блокови, габио-
ни (металне конструкције у облику мре-
же, испуњене каменом). Преграђивање 
реке завршено је августа 1969. године. Те 
године започети су и радови на изградњи 
400 киловолтног разводног постројења.

Обе електране су међусобно повезане 
тако да у случају потребе агрегати елек-
тране на српској страни могу испоручи-
вати електричну енергију у мрежу на ру-
мунској страни и обратно.

 ❚ Хидроелектрана
Свака електрана има по шест хи-

дроагрегата снаге по 190 mw са верти-
калним Каплановим турбинама. Преч-
ник турбина је 9,5 метара, а инсталиса-
ни проток воде 800 кубика у секунди. 
У време када су монтиране, биле су то 
највеће турбине те врсте у свету. Ротор 
сваког генератора тежак је по 640 тона, 
пречника од готово 15 метара, са 71,5 
обртаја у минути.

По величини и снази свих агрега-

та, ХЕ „Ђердап“ је у то време заузи-
мала пето место у свету. Први агрега-
ти пуштени су у рад 6. августа 1970. 
године. „У 1 час и 40 минута из „Ђер-
дапа“ су потекли први киловати елек-
тричне енергије. Прикључење на мре-
жу извршено је пет месеци пре рока. 
Већ првог дана за потрошаче је прои-
зведено близу милион киловат-часова 
електричне енергије. Поводом укљу-
чивања у мрежу, ђердапским градите-
љима је из целе земље стигао велики 
број телеграма и срдачних честитки за 
овај радни успех“, забележено је тада. 
Румунска бродска преводница почела 
је превођење бродова 3. августа 1969, 
а југословенска октобра 1970. године. 
Изградња ХЕ „Ђердап 2“ почела је 1977, 
а први агрегат пуштен је у рад 1985. го-
дине. с. РославЦЕв

Историја за понос – 120 година                електропривреде Србије

Откриће Лепенског вира
Упоредо са изградњом ХЕПС-а одвијала су се 
и обимна археолошка, геолошка и етнолошка 
истраживања. Култура Лепенског вира 
откривена је 1965. године, а радовима је 
руководио Драгослав Срејовић, касније 
чувени професор археологије. Откриће 
Лепенског вира представљало је сензацију 
светских размера: означено је као најстарије 
урбано насеље у Европи и представљало је 
европски центар тзв. неолитске револуције, 
када је човек почео да припитомљава 
животиње и узгаја биљке. Локалитет је 
измештен од места открића тридесетак 
метара како би се сачували експонати и данас 
је атрактивна културно-туристичка 
дестинација.

 ❚ Градилиште ХЕ "Ђердап 1" после преграђивања Дунава 
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Визионари великог система

 ❚ Радослав Михаиловић
Радослав Михаиловић дао је изузе-

тан допринос развоју „Електропривре-
де Србије“ својим деловањем у области 
инвестиционих активности и изградње, 
а потом и руковођења највећим термо-
електранама. Након стицања дипломе 
машинског инжењера на Машинском 
факултету у Београду запослио се у Ру-
дарском басену „Колубара“, чији је био 
стипендиста. Убрзо прелази у групу за 
инвестиције ТЕ „Обреновац“, чијим ра-
дом је руководио Богољуб Урошевић, 
где је као надзорни орган био задужен за 
објекте помоћних погона – унутрашњи 
транспорт угља, прихватање и транспорт 
пепела и шљаке и железнички транспорт 
од рудника до ТЕ. Када се, при крају из-
градње ТЕНТ А, формирала инвестици-
она група за изградњу термоелектране Б 
у Обреновцу, на чијем је челу био Ели Де-
леон, постаје њен трећи радник и поно-
во од самог почетка учествује у пројек-
товању, уговарању и изградњи нове, веће 
и савременије термоелектране, користе-
ћи искуство стечено приликом изградње 
ТЕНТ А. У инвестиционој групи ТЕНТ Б 
обављао је послове шефа службе за по-
моћне објекте, затим главног инжењера 
инвестиција, а потом, по одласку Елија 
Делеона у пензију, и дужност директо-
ра изградње ТЕНТ Б, исказујући притом 
изузетне стручне и организаторске спо-
собности. Његов допринос је и у области 
организовања и развоја масовног транс-
порта угља за потребе ТЕ, који се огледа у 
аутоматизацији и апликацији најсавре-
менијих светских решења у тој области.

За директора компаније „Никола Те-
сла“, у чијем саставу су термоелектране 
„Никола Тесла“ А и Б, „Колубара“ А и Б и 
„Морава“, именован је 1987. године. За-
хваљујући исказаним организаторским 
способностима успешно је водио изузет-
но сложену компанију са више од 3.200 
mw инсталисане снаге. Поред тога, сво-
је знање и нагомилано искуство на ин-
вестиционим пословима исказао је и као 
председник Савета за изградњу ХЕ „За-
вој“ и као вишегодишњи председник Од-
бора ЕПС-а за план и инвестиције. Помо-
гао је значајном ангажовању домаће при-
вреде на испоруци и монтажи опреме и 
каснијим пословима текућег и инвести-
ционог одржавања производних погона 
ТЕНТ-а. За допринос у изградњи и разво-
ју електропривреде, више пута је награ-
ђиван: Орденом рада са сребрним вен-
цем, Орденом рада са златним венцем, 
као и признањем Заједнице југословен-
ске електропривреде (ЈУГЕЛ), плакетом 
„Никола Тесла“. 

 ❚ Љубомир Љуба Милановић
Љубомир Милановић дао је изузетан 

допринос развоју ЕПС-а својим делова-
њем у области изградње и експлоатације 
електродистрибутивних капацитета, као 
и својим дугогодишњим успешним до-
приносом у организовању послова и во-
ђењу електродистрибутивне делатности. 
Значајан је и његов допринос у очувању 
дела професора Ђорђа Станојевића, као 
и у обнављању старих хидроелектрана. 

По образовању дипломирани прав-
ник, на челу електродистрибуције у За-
јечару Љуба Милановић био је 21 годи-
ну. Личним примером преданости послу 
и привржености електродистрибутивној 
делатности као руководилац успевао је 
да мотивише запослене за ажурно из-
вршавање постављених задатака. Наро-
чито се залагао, у оквиру пословних и 
стручних органа електропривреде, да се 
уваже отежани услови пословања елек-
тродистрибуција које имају врло разви-
јену мрежу и релативно малу потрошњу 
по појединачном потрошачу, какав је 
случај са „Електротимоком“. Значајно је 
допринео развоју електродистрибутивне 
мреже на подручју 10 општина источне 
Србије, које „Електротимок“ напаја елек-
тричном енергијом. 

Осамдесетих година, у периоду ин-
тензивне изградње електродистрибу-

актуелно Велики људи електропривреде Србије

Лист „kWh“ и у овом броју 
наставља серијал „Велики 

људи електропривреде 
Србије“, посвећен свим 

досадашњим добитницима 
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. 

У години када се обележава 
120 година од почетка 

електропривредне 
делатности представљање 

добитника награде 
„Ђорђе Станојевић“ 

идеална је прилика да се 
„прокрстаре“ све епохе у 

развоју електроенергетског 
сектора. 
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тивне мреже, Љуба Милановић успевао 
је, захваљујући добром познавању кон-
зумног подручја и добрим контактима 
са привредницима и локалном самоу-
правом, да обезбеди додатна средства за 
реализацију инвестиција. У том перио-
ду није било дела „Електротимока“ у ко-
ме није изграђен неки електродистрибу-
тивни објекат: од нисконапонских мрежа 
и трафостаница 10/0,4 kV, до далековода 
и трафостаница 35/10 kV. Трафостанице 
35/10 kV изграђене су у Зајечару, Бору, 
Књажевцу, Неготину, Мајданпеку, Кла-
дову и Лубници. Са „Електроистоком“ 
су заједнички грађени преносни објек-
ти који се у првој фази, до данас, кори-
сте као електродистрибутивни: далеко-
води 110 kV Алексинац – Сокобања и За-
јечар – Бољавац, као и нова трафостани-
ца 110/35 kV „Сврљиг“.

Посебан допринос Љубa Милановић 
дао је у очувању ХЕ „Гамзиград“, изгра-
ђене 1909. године, која и данас произво-
ди електричну енергију и представља 
део културне баштине Србије и Тимочке 
крајине. Заложио се и за ревитализацију 
хидроелектране „Соколовица“, инстали-
сане снаге 5,4 mw, пуштене у рад 29. но-
вембра 1949. године, као једног од првих 
енергетских објеката изграђених у обно-
ви земље после ратних разарања. 

За афирмацију научног и инжењер-
ског доприноса светској и српској науци 
и техници Ђорђа Станојевића, рођеног 
Неготинца, Љуба Милановић посебно се 
залагао и допринео да добије заслужено 
место међу великанима српске науке.

Визионари великог система
Велики људи електропривреде Србије

Проф. Михајло 
Голубовић
Истакнути електроенергетски ст-

руч њак, цењени руководилац у 
електропривредама Србије и бив-
ше Југославије и омиљени профе-
сор Електротехничког факултета у 
Београду, Михајло Голубовић, умро 
је 27. маја. Проф. Голубовић рођен 
је 1920. године у Оточцу (Личком). 
Основну школу је започео у Нишу, 
а завршио у Београду. Матурирао је 
са одличним успехом у Првој бео-
градској гимназији 1939. године, па 
се исте године уписао на Електро-
машински одсек (Електротехнич-
ки смер) Универзитета у Београду. 
Студије је прекинуо после капиту-
лације Краљевине Југославије 1940. 
године. У децембру 1945. године на-
ставио је са студијама на Електро-
машинском факултету, на којем је 
са највишом оценом дипломирао на 
Одсеку електротехнике, Смер енер-
гетика. Од фебруара 1948, па до пен-
зионисања 1985, цео свој радни век 
провео је у институцијама које су 
се бавиле проблемима студија, пла-
нирања, развоја, пројектовања, из-
градње, експлоатације и управља-
ња електроенергетским системима, 
односно електрификацијом Срби-
је и Југославије. Инжењерску кари-
јеру почео је у Министарству елек-
тропривреде ФНРЈ, дуже је радио у 
“Енеропројекту“, Електропривре-
ди Србије и Југославије. Свуда где је 
радио, за собом је оставио видне ре-
зултате и образоване сараднике, ко-
ји и данас следе његове идеје и про-
граме.

Био је радо виђен стручњак, а у 

решавању електропривредних пи-
тања несебично је помагао поједи-
не електропривредне организаци-
је производње, преноса и дистрибу-
ције, институте и индустријске орга-
низације које су радиле за електро-
привреду. Осим преданости прак-
тичном инжењерском раду, проф. 
Голубовић се бавио и високошкол-
ском наставом. На Електротехнич-
ком факултету у Београду почео је 
да ради као сарадник 1957. Развијао 
је област релејне заштите и аутома-
тике, а као професор по позиву др-
жао је наставу све до пензионисања 
1985. године. Био је познат због све-
сврдне помоћи младим стручњаци-
ма и бризи за њихов развој и напре-
дак у струци. 

Због својих стручних квалите-
та и веома широке опште културе, 
био је светски признат експерт, на-
рочито у организацијама CIGRe, 
UNIPeDe, Светском савету за енер-
гију, SUDel-у, tеsla memorial Socie-
ty... За свој рад добио је многа значај-
на стручна и друштвена признања: 
Орден рада III реда са златним вен-
цем и црвеном заставом, Румунски 
орден 23. август II реда, бројне за-
хвалнице, плакете, повеље и дипло-
ме међу којима је и прво признање 
за животно дело у организацији CI-
GRe Србија 2011. године. Био је ду-
гогодишњи председник Председни-
штва у JUKO CIGRe. Објавио је ви-
ше од 50 стручних и научних радо-
ва на српском, енглеском и немач-
ком језику и универзитетски уџбе-
ник за постдипломску наставу из ре-
лејне заштите. 

Професор Голубовић је 1995. го-
дине био међу првим добитницима 
Повеље са плакетом „Ђорђе Станоје-
вић“. Мудрост и огромно знање текли 
су из њега и у позним деценијама жи-
вота, када је као члан Стручно-кон-
султативног савета ЕПС-а учествовао 
у размени мишљења са својим мла-
ђим колегама и актуелним руковод-
ствима. Изузетан познавалац елек-
тропривредних тема, далековид и 
прецизан аналитичар, са природним 
даром да најкомпликованије ствари 
објасни са тек неколико речи, имао је 
најискреније поштовање сваког саго-
ворника.

Смрћу професора Михајла Голу-
бовића изгубили смо дивног човека, 
сјајног стручњака, несебичног учите-
ља младих нараштаја.

In memoriam



Високи водостаји Дунава током пр-
вих шест месеци омогућили су ХЕ 
„Ђердап 1”, нашој највећој хидро-

електрани, да реализује и чак надмаши 
шестомесечни план производње за 1,5 
одсто. А реч је о укупно 3,39 милијарди 
киловат-сати, што чини 64 одсто укупног 
плана производње за ову годину. 

Како каже Милош Мартиновић, во-
дећи техничар енергетичар у Диспечер-
ској служби, због обилније хидрологи-
је пролећних месеци, проточне хидро-
електране устаљено имају веће месечне 
планове у првом делу године. И по пра-
вилу, увек када ХЕ „Ђердап 1” реализује 
план за првих шест месеци, следи пре-
бачај укупног годишњег плана. А ова го-
дина хидролошки је била изузетно бога-
та, чак и више но што је енергетичарима 
ђердапских хидроелектрана одговарало, 
првенствено на ХЕ „Ђердап 2”.

Дотоци Дунава често су прелазили 
9.000 и 10.000 кубних метара воде у се-
кунди, па су ради спречавања поплава у 
приобаљу, обе хидроелектране биле при-
нуђене да део вода преливају, односно да 
обарају коте својих акумулација. Због то-
га се губило на снази, односно на прои-
зводњи. Срећом, на ХЕ „Ђердап 1”, најве-

ћој чланици и окосници ПД, мање него 
на другој дунавској хидроелктрани.

Преливање воде уз смањену прои-
зводњу у односу на могућу, почело је 14. 
марта, а отегло се, уз краће прекиде, до 
15. маја, да би поново било настављено 
12. јуна због наиласка поплавног таласа 
из горњег тока Дунава. Срећом, потраја-
ло је само десетак дана, па је ХЕ „Ђердап 
1” успела да у трећој декади јуна повећа 
дневни производни биланс са 17 на око 
19 милиона kwh.

То је допринело укупном полугоди-
шњем билансу од скоро 3,4 милијарде 
киловат-сати електричне енергије. Та-
ко је надокнађен „мањак” ХЕ „Ђердап 2” 
у укупном билансу ПД, које бележи ис-
пуњење плана производње за шест ме-
сеци од 4,34 милијарде киловат-сати са 
100 одсто, или 60 одсто укупног плана за 
2013. годину.

Поменути производни биланс ПД 
„ХЕ Ђердап” био би већи да ХЕ „Ђердап 
2” није, због смањеног пада, произвела 
мање енергије и у односу на план и на 
производне могућности. Прошле године 
ова ХЕ једина је од свих проточних хи-
дроелектрана у Србији и окружењу ис-
пунила и надмашила план производње, 
јер су јој одговарали дотоци Дунава ис-
под 8.000 кубика воде у секунди. Ове го-
дине једина у ПД „ХЕ Ђердап”, због ве-
ликих вода, бележи мању производњу од 
планиране, и то за 11 одсто.

Друге две чланице ПД „ХЕ Ђердап”, 
„Власинске ХЕ” и ХЕ „Пирот”, произво-
ђачи вршне енергије, бележе добар рад 
и успешну производњу у првих шест ме-
сеци.

„Власинске ХЕ” су, како сазнајемо 
од Митка Станкова, руководиоца Слу-
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Успешна производња ПД ХЕ „Ђердап” 

Реализовано 60 одсто 
годишњег плана

приВреДна ДруШтВа

 ❚ Ревитализација ХЕ „Ђердап 1“

Монтажа новог А4 при крају 
Корекција такозваног лома линије вратила на 
агрегату А4 у ХЕ „Ђердап 1”, чија се 
ревитализација приводи крају, успешно је 
обављена. То нам је потврдио и Љубиша Јокић, 
директор наше највеће хидроелектране, уз 
објашњење руских специјалиста да се операција 
исправљања лома линије агрегата ради у 90 
одсто случајева при ревитализацији 
хидроагрегата великих снага. Сама корекција 
обављена је уз сагласност и сарадњу са руским 
специјалистима, најпре уметањем одговарајуће 
лимене фолије у облику клина, а затим 
туширањем, тј. брушењем прирубница. 
Накнадно је обављено и туширање споја 
главчине ротора главног генератора и наставка 
вратила, а добијени резултати мерења су 
изузетно добри. Током јуна радило се на уградњи 
система цевовода регулације кроз горњи крст и 
повезивању система хлађења до центрирања 
горњег статора, горњег крста и горње главе и 
уградње термо-елемената на сегментима 
носећих лежајева... Ту је и контрола заптивања и 
вертикално и хоризонтално лопатица усмерног 
апарата, те завршна монтажа мониторинга 
система заштите и контроле температуре и 
вибрација генератора, система побуде... 
На монтажном платоу почиње припрема за 
монтажу кућишта статора главног генератора 
за А5, чија ревитализација следи након 
завршетка радова на А4. Обављен је завршни 
преглед А6 због истицања двогодишњег 
гарантованог периода. Тродневна контрола, уз 
присуство руских стручњака, показала је висок 
квалитет свих делова и елемената 
ревитализованог агрегата укључујући и 
саниране недостатке уочене током досадашње 
експлоатације, као што је била напрслина на 
лопатици број пет радног кола турбине.

Производне планове 
реализовале и надмашиле 
ХЕ „Ђердап 1”, „Власинске 

ХЕ” и ХЕ „Пирот”.

Због великих вода мања 
производња само у ХЕ 

„Ђердап 2“

 ❚ ХЕ „Ђердап 1“: Радови на А4 у завршници 
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Све сопственим 
снагама

Уоквиру ремонтне сезоне у При-
вредном друштву „Дринско-Лим-
ске ХЕ” радови су најпре почели у 

акумулационим хидроелектранама ХЕ 
„Бистрица”, на агрегату А1, и ХЕ „Кокин 
Брод”, на агрегату А2.

У ХЕ „Бистрица“ завршен је ремонт 
првог агрегата, а 7. јуна завршен је тотал-
ни застој оба агрегата и тренутно је у ре-
монту други агрегат који је планирано да 
траје до 5. јула. Од значајнијих послова, 
на првом агрегату замењен је турбински 
лежај новим, пошто су на старом посто-
јала приметна оштећења, која нису мо-
гла да се санирају и која су ограничава-
ла рад тог агрегата у последњих неколи-
ко недеља. Додатно, то је онемогућава-
ло рад у секундарној регулацији. Такође, 
ремонтован је прекидач 220 kV, при чему 
су отклоњени недостаци на једном од по-
лова и уграђен ремонтовани трансфор-

матор побуде на првом агрегату. На дру-
гом агрегату демонтира се предтурбин-
ски затварач, због процуривања.

У ХЕ „Кокин Брод” завршен је ре-
монт другог агрегата (од 28. до 31. маја), 
а тотални застој оба агрегата завршен је 
7. јуна и у ремонту је први агрегат, који 
је планирано да траје до 5. јула. Од зна-
чајнијих послова, замењена је дотрајала 

високонапонска опрема другог агрегата. 
Монтирани су нови прекидачи, раста-
вљачи, мерни трансформатори, изврше-
но ожичење ормана, испитивање и пу-
штање у погон високонапонске опреме у 
110 kV постројењу поља агрегата број 2. 
tренутно се ти послови раде и на првом 
агрегату. Урађена је непланирана сана-
ција статора генератора другог агрегата 
после уочених оштећења на намотаји-
ма статора. Замењене су цеви за расхла-
ду на другом агрегату, а слични послови 
раде се и на првом агрегату. Важно је на-
поменути да су сви ови послови урађени 
сопственим снагама. ХЕ „Увац” улази у 
ремонт 6. јула.

Ремонти у ХЕ „Бистрица” и ХЕ „Ко-
кин Брод” једини су пролећни ремонти, 
а сви остали у ПД „Дринско-Лимске ХЕ” 
почињу у летњем и јесењем периоду.

ј. ПЕтКовић

Ремонти у ХЕ „Кокин Брод” и „Бистрица”

Успех ХЕ „Пирот“ 
Најмлађа и најмања чланица, ХЕ „Пирот”, 
практично је већ реализовала план 
производње за ову годину, јер је почетак друге 
половине јуна дочекала са произведених 50,5 
од укупно планирана 52 милиона киловат-сати 
за 2013. годину. Посебно радује податак, који 
нам је саопштио Максим Марковић, заменик 
директора за одржавање, да је у знатној мери 
попуњена завојска акумулација, која је 29. 
новембра прошле јесени забележила најнижу 
коту успора од свега 580 метара. Сад је кота 
језера на 615. метру и у језеру се налази 
„ускладиштено” 57 милиона киловат-сати 
вршне електричне енергије, а уз то има места 
и могућности за прихват додатних количина 
воде.

У ХЕ „Бистрица“ завршен 
је ремонт првог агрегата, и 

приводе се крају радови  
на другом.

ХЕ „Увац” улази у 
ремонт 6. јула

жбе за експлоатацију, произвеле у првих 
шест месеци 74 уместо 48 планираних 
милиона kwh електричне енергије и то 
добрим делом у такозваном међудото-
ку. Заправо, искоришћени су дотоци во-
де у акумулације „Врле 2, 3 и 4” уз ма-
ње коришћење воде власинске акумула-
ције. То је омогућило бржу попуну Вла-
синског језера, које је било током зиме 
знатно испражњено. Сада, у друго полу-
гође ове године, „улази” са више од 150 
милиона киловат-сати вршне енерги-
је у резерви. Тренутно је тај број у одно-
су на план већи за три одсто, са добрим 
изгледима да буде увећан, с обзиром на 
повољну хидрологију и добар рад ПАП 
„Лисине”, која је за првих шест месеци 
препумпала 45 уместо планираних 40 
милиона кубика воде. Заправо, премпу-
пала је све што је било могуће, а спрем-
на је да настави са таквим радом до 1. 
октобра, када ће по плану почети 25 да-
на ремонта.

ч. ДРагишић 

 ❚ Ремонти у ХЕ „Бистрица” и ХЕ „Кокин Брод” једини су пролећни ремонти

 ❚ХЕ „Пирот“: Испуњен годишњи план производње
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Служба заштите за контролу и заштиту животне средине у ПД ТЕНТ

Недостатак 
семена 
одложио сетву

Овогодишњи послови на биолошкој 
рекултивацији депонија пепела и 
шљаке у ПД ТЕНТ одступили су од 

планом предвиђених активности, јер већ у 
старту нису обезбеђене све потребне „коц-
кице“. Због недостатка семенског материја-
ла, овога пролећа изостала је сетва траве на 
површини од 70 хектара равног дела касете 
1 депоније пепела и шљаке на ТЕНТ А.

Иако је у законски предвиђеном року 
спроведена редовна процедура за јавну 
набавку семенског материјала, потпи-
сан Уговор са ПРО-ТЕНТ-ом за извође-
ње радова на биолошкој рекултивацији, 
обезбеђено и минерално ђубриво KAN и 
NPK за прихрану, сетве ипак није било, 
јер јавна набавка није реализована. На-
име, приликом отварања понуда почет-
ком маја на столу је била само једна, а и 
она је, како је том приликом констатова-
но, била непотпуна и неадекватна. 

Према речима Зорана Бајића, шефа 
Службе за контролу и заштиту живот-
не средине у ПД ТЕНТ, понуђена је само 
једна од четири травне смеше које су не-
опходне за рад на биолошкој рекултива-
цији и то по цени која је била неприхва-
тљива у односу на процењену вредност. 

- Цене семенског материјала могу дра-
стично да варирају зависно од стања на тр-
жишту, што се у овом случају и догодило, 
али понуда није могла бити прихваћена 
превасходно зато што је била непотпуна - 
рекао је Бајић. - Од укупно четири смеше 
које се употребљавају током сетве травом, 
по три се користе у пролећној и јесењој се-
тви, тако да је било несврсисходно посеја-
ти само једну травну смешу. 

Како објашњава Тамара Јевремовић, 

технолог за рекултивацију депоније пе-
пела, да би се травнати покривач форми-
рао у заиста суровим условима, мора по-
стојати смеша носеће културе и смеше 
вишегодишњих биљака. Сетва траве је, 
иначе, редован посао који се сваке годи-
не обавља у пролеће и јесен ради спреча-
вања еолске ерозије пепела, а спроводи се 
по Главном пројекту рекултивације депо-
није пепела и шљаке ТЕНТ А и Б који је из-
радио београдски Институт за земљиште.

Сетву је било неопходно обавити и 
због тога што је, према раније утврђе-
ном плану, одлагање пепела и шљаке по-
четком овог пролећа преусмерено са ка-
сете 1 на касету 2 депоније ТЕНТ А. Ради 
спречавања еолске ерозије пепела и ње-
говог развејавања било је планирано да 
новопечена пасивна касета 1 ове године 
„зазелени“ са формираним травнатим 
прекривачем као штитом.

Да би се предупредиле акцидентне си-
туације у ветровитим условима, на ТЕНТ 
А уложиће максималне напоре да се про-
блем минимизира и премости период до 
јесени када на ред долази редовна јесења 
сетва. До тада пепео ће бити „везиван“ за 
тло касете 1 редовним квашењем водом.

- Чим метеоролошки услови то дозво-
ле, булдожери ће ући на депонију да при-
преме терен за формирање воденог језе-
ра на касети 1, на делу који није доступан 
за заливање. Пепео ће бити максимално 
квашен водом, а у рад ће бити укључени 
сви прскачи на насипима и водени топо-
ви на тзв. сувим плажама. Употребиће се 
и три тифона (мобилни прскачи) за зали-
вање преосталог дела касете 1 - истиче 
Зоран Бајић.  М. вуКовић

приВреДна ДруШтВа

Од укупно четири смеше 
које се употребљавају 

током сетве траве, по 
три се користе у пролећној 

и јесењој сетви, тако да 
је било несврсисходно 

посејати само једну 
травну смешу.

Пепео ће до јесени бити 
непрекидно квашен водом

Помоћ локалне самоуправе
Бајић је рекао да је у помоћ прискочила и 
локална самоуправа обезбедивши 
привремену употребу још четири мобилна 
прскача (тифона) много већих димензија од 
оних које поседује термоелектрана. За то ће 
бити неопходно обезбедити и веће возило, 
трактор, који би их померао. Истовремено 
предстојећи период биће искоришћен за 
набавку семена за јесењу сетву као и 
одређене количине за сетвене радове у 
пролеће 2014. године, а према речима Бајића, 
већ се приступило припреми документације 
за нову набавку семенског материјала. Иначе, 
ове године није било планирано засејавање 
равног дела на депонији пепела на ТЕНТ Б, али 
је обављена пролећна сетва на насипима 
касете 2, а травом су такође засејани и насипи 
касета 1 и 2 на депонији ТЕНТ А.

 ❚ Сетва траве је редован посао који се сваке године обавља у пролеће и јесен ради спречавања еолске ерозије пепела
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У ПД „ТЕ-КО Костолац“

Почела сезона ремонта

УПривредном друштву „Термоелек-
тране и копови Костолац“, поред 
редовних производних обавеза, по-

челе су и ремонтне активности, како у ко-
столачким термоелектранама, тако и на 
Површинском копу „Дрмно“. Овогодишња 
ремонтна сезона почела је са 15 дана зака-
шњења у односу на првобитни план, како 
би се у потпуности испоштовала законска 
процедура спровођења јавних набавки.

У Термоелектрани „Костолац А“, од 1. 
јуна у ремонту је блок А-1, а ремонт бло-
ка А-2 снаге 210 мегавата почеће среди-
ном јуна. Генерално сређивање термоене-
гретских капацитета инсталисаних у Ко-
столцу трајаће по плану 30 дана. То значи 
да ће до средине јула сви расположиви ка-
пацитети у Термоелектрани „Костолац А“ 
бити спремни за производњу електричне 
енергије. Иначе, овогодишњи ремонти на 
блоковима ТЕ „Костолац А“ спадају у ред 
стандардних ремонтних послова. 

У ТЕ „Костолац Б“, која се налази у 
Дрмну, 15. јуна почео је ремонт блока 
Б-1, који ће трајати месец дана. Како је 

планом ремонта термоенергетских ка-
пацитета предвиђено, од 5. до 20. јула 
обавиће се и скраћени ремонт или боље 
рећи сервис опреме на блоку Б-2, који је 
прошле године ревитализован. 

На ПК „Дрмно“ завршен је скраћени 
ремонт на четвртом јаловинском систе-
му који је у првој половини јуна старто-
вао са радом. Од 15. јуна почео је ремонт 
на рударској механизацији и опреми ан-
гажованој на ископавању угља. Ремонт 
механизације и опреме на угљеном си-
стему трајаће 30 дана и, поред стандард-
них послова, биће урађена и неопходна 
реконструкција угљеног транспортног 
извозног система. с. сРЕћКовић

Одговорност за послове
Ремонти у ТЕ и ПК „Дрмно“ усклађени су и 
синхронизовани тако да се очекује да од 20. 
јула сви термокапацитети и рударски 
капацитети ангажовани на ископавању, 
транспорту и преради угља буду спремни за 
производњу и реализацију овогодишњих 
производних планова.
На извођачима радова је велика одговорност 
да поверене послове које су добили након 
спровођења законске процедуре одраде на 
време и квалитетно, што је један од битних 
услова за адекватну погонску спремност 
термоенергетских и рударских капацитета у 
ПД „ТЕ-КО Костолац“.

У ТЕ „Костолац Б“ 15. јуна 
почео је ремонт блока Б-1, 

који ће трајати месец дана.

На ПК „Дрмно“ завршен 
је скраћени ремонт на 

четвртом јаловинском 
систему, а средином јуна 

почео ремонт на рударској 
механизацији и опреми

Друштво добровољних давалаца крви ПД „ТЕ-КО Костолац“

Настављена хумана мисија

Друштво добровољних давалаца 
крви ПД „ТЕ-КО Костолац“ и у 
овој години наставило је са својим 

активностима на прикупљању драгоце-
не течности. Од почетка 2013, како нам је 
рекао Зоран Антанацковић, председник 
овог удружења, сакупљено је у више ак-
ција око 400 јединица крви. 

Две акције добровољног давања крви 
организоване су у Термоелектрани „Ко-
столац А“, по једна у Термоелектрани „Ко-
столац Б“, ПД „ПРИМ“ и Техничкој школи 
„Никола Тесла“, а до краја 2013. године пла-
нира се организација још неколико акција. 

Друштво добровољних давалаца кр-
ви такође је организовало наменско да-
вање крви у пожаревачкој болници за 
потребе радника „ТЕ-КО Костолац“ и 
чланова њихових породица. Истовре-
мено, настављена је и вишегодишња 
успешна сарадња са Војномедицин-
ском академијом и Институтом „Све-
ти Сава“ у Београду, као и пожаревач-
ком болницом. Вредно је истаћи да је 
ово хуманитарно удружење у току 2012. 
године сакупило око хиљаду јединица 
драгоцене течности. Према речима Зо-
рана Антанацковића, у сарадњи са по-
жаревачким Црвеним крстом и Скуп-
штином општине, ради се на оснивању 
општинске организације Црвеног крста 
у Костолцу.

 ❚ До средине јула сви расположиви капацитети у ТЕ „Костолац А“ биће спремни за производњу 
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приВреДна ДруШтВа

У Дирекцији Рударског басена „Ко-
лубара” у Лазаревцу, 5. и 6. јуна 
одржан је почетни састанак пред-

ставника „Електропривреде Србије” и РБ 
„Колубара” са уговарачима за испоруку 
и монтажу БТО (багер-трака-одлагач) си-
стема за површински коп „Поље Ц“. На-
бавка БТО система за површински коп 
„Поље Ц“ је део пројекта „Унапређење 
животне средине у ЈП ЕПС и РБ Колуба-
ра“, који се финансира из кредита Европ-
ске банке за обнову и развој (ebRD).

Милорад Грчић, директор РБ „Колу-
бара”, истакао је да jе реализација про-
јекта значајна колико за ЕПС и „Колуба-
ру”, толико и за Лазаревац и Обреновац.

– Ово је још један доказ да и рудари 
могу допринети заштити и очувању жи-
вотне средине, а не само загађењу и ви-
зуелном нарушавању терена општина на 
којима се угаљ експлоатише. Пројекат 
ће донети и висок ниво модернизације 
производње, стандардизацију квалите-
та угља који ће бити допреман у ТЕНТ и 

бољу контролу квалитета ваздуха – ре-
као је Грчић.

Михаило Петровић, заменик ди-
ректора РБ „Колубара”, истакао је ва-
жност реализације пројекта у планира-
ним временским оквирима, јер је отко-
павање монтажног плаца планирано за 
крај 2015. године. Током састанка ко-
јим је председавао Слободан Митровић, 
оперативни руководилац тима за импле-
ментацију овог пројекта, представљени 
су сви пројект-менаџери уговарача и РБ 
„Колубара”. Представници консултанта 
у овом делу пројекта, немачке компани-
је Rwe, презентовали су „Упутство за ре-
ализацију пројекта“, у коме су дефини-
сане процедуре за реализацију пројекта.

У оквиру набавке и монтаже новог 
БТО система су роторни багер, транс-
портери са траком, одлагач и систем за 
напајање електричном енергијом, а на 
овом систему биће имплементирана са-
времена решења заштите од буке и пра-
шине. Уговор за испоруку и монтажу ба-
гера потписан је са немачком компани-
јом „thyssen Krupp”. За испоруку и мон-
тажу транспортера са траком потписан 
је уговор са конзорцијумом пољских 
компанија: KOPeX S.A - KOPeX mashi-
nery S.A- KOPeX Famago ltd. Уговор за 
испоруку и монтажу одлагача потпи-
сан је са шведско-аустријском компани-
јом „Сандвик“, док је уговор за испору-
ку и монтажу система за напајање елек-
тричном енергијом потписан са дома-
ћом компанијом „Монтпројект”.

 Р. К. 

Производња у РБ „Колубара“

За пет месеци 
 12 милиона тона угља

Активности у оквиру „зеленог“ пројекта РБ „Колубара“

Договори за испоруку 
и монтажу

 ❚ Са састанка представника ЕПС-а и РБ „Колубара” са уговарачима за испоруку и монтажу БТО система 
за површински коп „Поље Ц“

Према подацима Службе производ-
ње, петомесечни план производ-
ње лигнита Рударског басена „Ко-

лубара“ премашен је за око четири одсто. 
У том периоду, на четири површинска ко-
па, произведено је око 12 милиона тона 
угља. Највећу производњу лигнита од по-
четка године забележио је коп „Тамнава 
- Западно поље“ – 5,2 милиона, што је за 
око 15 одсто више од плана. 

Производња откривке током пет ме-
сеци ове године износи око 28,7 милио-
на кубика, што је, такође, за око пет од-
сто више него што је било предвиђено у 
овом року. Коп „Тамнава - Западно поље“ 
предњачио је и када је реч о производњи 
откривке у овом периоду. Само на овом 
копу откопано је и одложено око 13,4 ми-
лиона кубних метара, што је за скоро 30 

одсто више од планом предвиђене ко-
личине. План је значајно, за око 18 од-
сто, премашио и коп Поље „Д“, чија про-
изводња откривке за пет месеци износи 
око десет милиона кубика.

Само током маја на коповима РБ „Ко-
лубаре“ ископано је око 1,4 милиона то-
на угља, уз напомену да је на „Тамнава - 
Западном пољу“ и Пољу „Велики Црље-
ни“ 11. маја почео ремонт, што се одрази-
ло на месечну производњу лигнита. У ис-
том периоду откопано је и одложено око 
шест кубика јаловине. 

Упркос радовима на санацији кли-
зишта на позицији северног крила По-
ља „Д“ крајем маја, производња се одви-
ја устаљеном динамиком, без прекида. 
Попуњеност угљем депонија ТЕНТ знат-
но је изнад биланса. а. Павловић



Поред послова на редовном одржа-
вању електроенергетских обје-
ката, у „Електродистрибуцији 

Чачак“ у току су неопходни радови на 
трансформаторима у трафо-станицама 
110/35 kV „Чачак 2“, kV „Гуча“ и „Ивањи-
ца“. Вредност радова износи око 10 ми-
лиона динара. Након редовних прегле-
да и спроведених испитивања јавила се 
потреба за озбиљним радовима у трафо-
станици „Чачак 2“. На трансформатору 
Т2 31,5 МVА уочена су велика оштеће-
ња контаката регулатора напона, као и 
напрслина суда регулатора напона. Пре 
почетка радова на овом трансформатору 
спроведена су почетна испитивања, по-
сле чега је источено уље и трафо стављен 
под вакуум. 

Како би се подигло магнетно коло и де-
монтирала цела регулациона склопка, ан-
гажована је дизалица носивости 80 тона. 
Демонтажни радови су ефикасно заврше-
ни и у најкраћем року, након чега су за-
мењени оштећени цилиндар, контакти, 
опруге и други дотрајали делови. Када су 
се створили одговарајући временски усло-
ви, поново је подигнут активни део да би 
се монтирао ремонтовани регулатор на-
пона. Том приликом спроведене су мање 
интервенције на магнетном колу, после 
чега је активни део враћен у трафо. Прет-

ходно обрађено уље је наливено, затим се 
приступило обради изолације трансфор-
матора топлом методом. Радови на транс-
форматору Т2 у ТС „Чачак 2“ почели су 3. 
јуна и трајаће све док се не постигну задо-
вољавајући резултати. Извођач радова је 
предузеће „Минел Динамо“ из Београда, 
а вредност инвестиције близу 4,5 милио-
на динара. Комплетно испитивање транс-
форматора извршиће Институт „Никола 
Тесла“ у Београду, а по добијању позитив-
ног мишљења трансформатор ће бити ста-
вљен у погон. По завршетку радова на Т2 
приступиће се дихтовању и ремонту регу-
латора напона на трансформатору Т1, та-
кође у „Чачак 2“. 

Од 6. јуна почели су и планирани ра-
дови на ремонту регулатора напона и 
дихтовању трансформатора Т1 у ТС „Гу-
ча“, а завршетак радова очекује се до кра-
ја јуна. У трећем кварталу 2013. године 

биће изведени и радови на замени про-
водног изолатора 110 kV на трансформа-
тору Т2 у ТС „Ивањица“. Због лоших изо-
лационих својстава поменутог изолато-
ра, овај трафо је ван погона, па је њего-
во оспособљавање од изузетног знача-
ја за поуздано снабдевање електричном 
енергијом на конзуму Погона Ивањица.

Очекује се да ће планирани посло-
ви у Огранку Чачак бити изведени пре-
ма предвиђеној динамици, те би стопа 
укупне реализације плана на крају ка-
лендарске године била приближно 100, 
ако не и читавих 100 одсто. а. луКић

kWh ..... јун 2013.  49

Ремонти трансформатора у три ТС 110/35 kV у Огранку Чачак

Почели радови 

Директор ПД „Електросрбија“ 
Срђан Ђуровић са сарадницима 
посетио је Погон Тутин крајем ма-

ја и са директором Погона Муратом Уј-
кановићем разматрао текуће проблеме 
и могућности за унапређење пословања 
овог организационог дела. 

Главна тема састанка била је потре-

ба за што бољом координацијом ради 
интензивирања активности на изград-
њи трафо-станице 110/х kV „Тутин“, ко-
ја је услов за општи привредни напре-
дак и у заједничком је интересу и гра-
ђана и локалне самоуправе. Потребно је 
да запослени у Огранку Нови Пазар уло-
же максималне напоре за добијање не-

опходних урбанистичких аката и грађе-
винске дозволе. 

- Хитна изградња ТС у Тутину од више-
струког је значаја, како због свог доприно-
са у побољшању поузданости снабдевања 
електричном енергијом општина Тутин и 
Нови Пазар, тако и због великог потенција-
ла изградње малих електрана (хидроелек-
тране, ветрогенератори, итд), а такође и ве-
ликог броја захтева за прикључење на елек-
троенергетски систем - изјавио је Ђуровић. 

Директор ПД „Електросрбија“ похва-
лио је запослене у Тутину због остваре-
них резултата на повећању процента на-
плате у овом погону. Указана је неопход-
ност да се максимално повећају напори 
на реализацији акционог плана за сма-
њивање губитака. 

- Трудићемо се да својим радом, тру-
дом и залагањем допринесемо још успе-
шнијој наплати и што је више могуће 
смањивању губитака, јер смо свесни да је 
то један од кључних предуслова за обез-
беђивање средстава неопходних за реа-
лизацију Плана пословања за 2013. годи-
ну - рекао је директор Погона Тутин Му-
рат Ујкановић.   т. утвић

У току су неопходни радови 
на трансформаторима у 

трафо-станицама 110/35 kV 
„Чачак 2“, „Гуча“ и „Ивањица“.

Очекује се да реализација 
плана буде око 100 одсто

Посета Погону „Тутин“

Повећали наплату

 ❚ Срђан Ђуровић, директор ПД „Електросрбија“, у посети погону Тутин

 ❚ Очекује се да ће планирани послови у Огранку Чачак 
бити изведени према предвиђеној динамици
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 У ПД „Електровојводина“ спремни предлози пројектних задатака за типске монтажно бетонске ТС 

Савременије 
трафо-станице
Чланови Техничко-стручног савета 

ПД „Електровојводина“ упознати 
су протеклог месеца са предло-

зима пројектних задатака типске мон-
тажно бетонске трафо-станице, то јест 
идејама за савременије функционисање. 

Нова опрема у трафо-станици подра-
зумева да је средњенапонски блок типа 

„RING mAIN UNIt“, да је НН блок у пре-
кидачкој техници са осам извода - исти-
че Александар Обрадовић, главни инже-
њер у Сектору за пројектовање „Електро-
војводине“. - До сада су коришћени ана-
логни мерни инструменти са гребена-
стим преклопкама, а овога пута су пред-
виђени дигитални, који мере све потреб-

не електроенергетске величине. Основ-
ни циљ је да трафо-станице заузимају 
мање простора и тако се лакше уклопе у 
градску средину. 

Досадашње типске монтажно бетон-
ске трафо-станице (МБТС) су са манипу-
лацијом изнутра, са дворедним распо-
редом опреме. Код предложених нових 
типских решења, манипулација опре-
мом је споља или изнутра, с тим што је 
код предлога пројектних задатака тип-
ске МБТС са унутрашњом манипулаци-
јом распоред опреме једноредни. 

У експлоатацији су трафо-станице 
типских ознака ЕВ – 11А, ЕВ – 21А и ЕВ 
– 41А, а усвојени су пројекти ТС типских 
ознака: ЕВ – 12А, ЕВ – 22А и ЕВ – 42А. 
Разлика између првог и другог типа је у 
средњенапонском блоку који је у првом 
случају изолован ваздухом, а у другом 
SF6 гасом. Како су те типске трафо-ста-
нице са унутрашњом манипулацијом, 
усвојено је да прва следећа типска озна-
ка буде за ТС са унутрашњом манипу-
лацијом и једноредним распоредом, то 
јест ЕВ – 23 и ЕВ – 24, а да за спољну ма-
нипулацију типске ознаке буду ЕВ – 24 и 
ЕВ – 44, односно ЕВ – 25 који представља 
типско решење где је усвојен грађевин-
ски део од реномираних произвођача са 
територије Републике Србије.

Трафо-станица са ознаком ЕВ - 23 је 
мање површине од ЕВ – 21А за око 23 од-

приВреДна ДруШтВа

Потврђен међународни CERTOP сертификат за квалитет 
за ПД „Електровојводина“ 

Напредак у пословању
Увидом у све сегменте пословања ПД „Електровојводина“, а проверавајући циља-

не делове који су показатељи менаџмента квалитетом, управљања заштитом жи-
вотне средине и управљања заштитом здравља и безбедности на раду проверивачи 
сертификационе куће CeRtOP су истакли да је направљен видан напредак у посло-
вању у односу на претходну проверу. 

Приликом провере констатовано је да нема неусаглашености и да „Електровојво-
дина“ с пуним правом може да поседује сертификат те еминентне куће. Они су ис-
такли да су јаке стране „Електровојводине“ организација, опредељеност и стручност 
пословодства, уредна и добро организована документација, а да је управљање рекла-
мацијама купаца према највишим стандардима. „Електровојводина“ је, према оно-
ме што су навели проверивачи, потврдила да је стручна и јака у безбедности на раду 
и у практичној обуци, те да је едукација запослених у свим сегментима на европском 
нивоу. Проверивачи су као јаке стране истакли радну атмосферу и дефинисане ци-
љеве који су, такође, у складу са стандардима и на европском нивоу.

Основно је да ТС заузимају 
мање простора и лакше се 

уклопе у градску средину

Техничко-стручном савету 
ПД „Електровојводина“ 

представљена нова решења

 ❚ Радна атмосфера и дефинисани циљеви у складу са                      стандардима и на европском нивоу

 ❚ Изглед нове ТС



kWh ..... јун 2013.  51

Боља ефикасност 
и већа уштеда 
енергије

Привредно друштво „Панонске ТЕ-
ТО“ ушло је у процес увођења си-
стема за управљање енергијом 

(ЕnМS), у складу са захтевима међуна-
родног стандарда ISO 50001:2011. Циљ 
који руководство ПД жели да достигне 
кроз примену ЕnМS у своја три огранка 
у наредних осам месеци је побољшање 
енергетског учинка, укључујући енергет-
ску ефикасност, коришћење, производњу 
и потрошњу енергије, а нарочито смање-
ње сопствене потрошње кроз системат-
ско управљање енергијом, као и смањење 
емисије штетних гасова и других сродних 
утицаја на животну среднину.

Стандард ISO 50001 је тако конци-
пиран да дефинише основне услове на 
основу којих ће „Панонске ТЕ-ТО“ ра-
звити и применити сопствену енергет-
ску политику и успостављање конкрет-
них циљева, задатака и акционих пла-
нова који узимају у обзир све специфич-
ности постројења. Осим тога, структура 
стандарда је таква да дозвољава лаку им-
плементацију у интегрисани систем ме-
наџмента. Захтеви овог стандарда им-
плементираће се у постојећу докумен-
тацију интегрисаног система менаџмен-
та који, поред система менаџмента ква-
литетом у складу са захтевима стандар-
да ISO 9001, обухвата и систем управља-
ња заштитом животне средине у складу 
са захтевима стандарда ISO 14001, као и 

систем управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду у складу са захте-
вима стандарда OHSAS 18001.   

Процес увођења спровешће интер-
но формиран стручни тим који чини ви-
ше запослених електро, машинске и гра-
ђевинске струке, кроз примену циклич-
ног процесног модела сталног унапре-
ђења „Планирај-уради-провери-посту-
пи“. Тај модел биће спроведен кроз три 
фазе. Прва фаза представља први корак 
чија је суштина спровођење енергетског 
преиспитивања и утврђивање енергет-
ске основе, показатеља учинка, циљева, 
задатака и акционих планова неопход-
них да би се постигли резултати у складу 
са енергетском политиком. Друга фаза 
укључује израду докумената и успоста-
вљање ЕnМS, а затим примену докуме-
ната и проверу у пракси кроз контролу 
и мерење процеса и кључних карактери-
стика пословања које одређују енергет-
ски учинак у односу на енергетску поли-
тику и циљеве. У току треће фазе спрове-
шће се оперативно управљање успоста-
вљеним ЕnМS и одређивање критерију-
ма за ефективне операције и коришћење 
енергије, тамо где њихово одсуство може 
довести до значајног одступања од ефек-
тивних енергетских перформанси.

Руководство „Панонских ТЕ-ТО“ је 
ЕnМS препознало као један од система 
механизама одрживог развоја организа-
ције, па је зато решило да буде једно од 
првих привредних друштава у ЈП ЕПС 
које ће овај систем укључити у постоје-
ћи интегрисани систем менаџмента ква-
литетом.  М. илић

ПД „Панонске ТЕ-ТО“ уводе систем за управљање енергијом

сто (унутрашња површина). Обрадовић 
објашњава и да би се, уколико се усво-
ји пројектни задатак, новопројектова-
на ТС могла изградити коришћењем ве-
ћег броја зидних платна са постојеће ТС 
уз сву алуминијумску столарију која је 
на располагању. Уз то постоји и могућ-
ност уградње опреме за систем дањин-
ског управљања, кojи би се налазио из-
над средњенапонског блока или наспрам 
трансформатора.

Други нови тип трафо-станице, чи-
ји је предлог пројектног задатка Технич-
ком стручном савету представио Алек-
сандар Обрадовић, јесте ЕВ – 24. Код овог 
техничког решења предвиђено је да бу-
де спољашња манипулација и да положај 
трансформатора буде на око 70 центиме-
тара испод нивоа земље и представља но-
во технолошко решење на српском тржи-
шту. Разлика између ње и оне која се ек-
сплоатише је у „бетонској кади“ у којој се 
налази трансформатор и над којом стоје 
трафоћелије средњенапонског блока. На 
овакав начин „бетонска када“ не би била 
бушена при постављању кабловског сета 
трансформатор - трафоћелија. Предло-
гом пројектног задатка понуђене су три 
подваријанте са различитим распоре-
дом електроенергетске опреме и транс-
форматора. 

И још један пројектни предлог је 
представио главни инжењер Обрадовић. 
То је изградња ТС ЕВ – 25 код које би гра-
ђевински део био преузет од произвођа-
ча са територије Србије. За разлику од 
ЕВ – 24, код ове ТС постоје отвори који 
служе за увођење каблова. Овим типом 
МБТС, као и типом ЕВ – 24, постиже се 
уштеда у простору од око 23 одсто. Пред-
стављена су још два предлога пројектних 
задатака за типове трафо-станица: ЕВ – 
43 и ЕВ – 44, а користе се при употреби 
два трансформатора. М. ј.

Процес увођења спровешће 
интерно формиран 

стручни тим

 ❚ ПД „Панонске ТЕ-ТО“ ушло је у процес увођења система за управљање енергијом (ЕnМS)

 ❚ Радна атмосфера и дефинисани циљеви у складу са                      стандардима и на европском нивоу
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Енергетски замајац реализације круп-
них и значајних инвестиција на подруч-
ју Привредног друштва за дистрибуцију 

електричне енергије „Југоисток“ покреће се 
захваљујући позитивним резултатима у по-
словању фирме. Недавно је окончана аутома-
тизација највеће трансформаторске стани-
це на подручју нишке електродистрибуције 
„Ниш 13“, а реализација овог пројекта вредна 
је више од 35 милиона динара. Директор Ди-
рекције за планирање и инвестиције у „Југо-
истоку“, дипломирани инжењер електротех-
нике Љубомир Ранчић, каже да је реализација 
ове инвестиције посебно значајна, јер та транс-
форматорска станица напаја четвртину града. 
Осим тога, како је Ранчић навео, ова транс-
форматорска станица једина је на подручју 
Ниша која трансформише напон од 110 kV на 
35 kV и на 10 kV.

- Вишеструка је добит од улагања у ауто-
матизацију у највећу трансформаторску ста-
ницу у граду Нишу - нагласио је Ранчић. – Пре 
свега повећали смо поузданост у снабдевању 
купаца електричном енергијом на конзуму, 
који обухвата велика стамбена насеља, попут 
Јагодин Мале, Пантелеја, Дурлана, Доње Вре-
жине, Дуваништа и дела Булевара Немањића, 
а добили смо и на смањењу просечног време-
на трајања прекида. Значајно је и то да смо по-
већали безбедност и услове рада запослених, а 
увели смо и даљинско управљање и надзор ове 
трансформаторске станице.

На реду је и изградња нових капиталних 
електроенергетских објеката на подручју „Ју-
гоистока“. Интензивно се ради, према речи-
ма Ранчића, на припреми потребне техничке 
документације за будућу трансформаторску 
станицу напонског нивоа 110/35/10 kV у оп-
штини Дољевац, на подручју нишке електро-
дистрибуције. 

- Инвестирањем у изградњу трансформа-
торске станице „Ниш 15“, која ће се налази-
ти на рубу југозападног дела Дољевца, пове-
ћаће се поузданост електроенергетског систе-
ма, јер ће ова ТС преузети део терета са већ 
преоптерећених ТС 110/35 kV „Ниш 1“, „Про-
купље“ и „Лесковац 1“. Обезбедиће се сигурно 
напајање електричном енергијом за потребе 
будућих стамбених насеља и нових производ-
них погона у овој општини, јер постоје преду-
слови за експанзију привредног развоја у овом 
делу околине Ниша – објаснио је Ранчић.

Изградња трансформаторске станице 
„Ниш 15“, према Ранчићевим речима, пред-
виђена је и свим досадашњим студијама пер-
спективног развоја мреже напонског нивоа 
110 kV.

- Нова трансформаторска станица обез-
бедиће већу сигурност у снабдевању купа-
ца електричном енергијом на потезу конзу-
мног подручја Дољевац – Житорађа и дуго-
рочно ће обезбедити пораст потрошње елек-
тричне енергије у делу дистрибутивне делат-
ности, као и стварање енергетских предусло-

приВреДна ДруШтВа

 ❚ Повећана поузданост у снабдевању купаца електричном енергијом  ❚Окончана аутоматизација највеће трансформаторске станице на      подручју нишке електродистрибуције „Ниш 13“

Аутоматизована 
највећа 

трансформаторска 
станица 

110/35/10 kV на 
подручју града Ниша.

 Општина Дољевац 
до краја 2015. године 

добија нову 
ТС110/35/10 kV 

„Ниш 15“.

У плану је и изградња 
нове ТС 110/35/10 kV 

„Сокобања“ у огранку 
„Електротимок“
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ва за развој привреде на том подручју – каже 
наш саговорник. - Иначе, овом трансформа-
торском станицом решавају се дугогодишњи 
проблеми неквалитетног снабдевања купа-
ца електричном енергијом, као и непоузданог 
снабдевања и преоптерећења постојећих ка-
пацитета. Планиран је завршетак свих радо-
ва у 2015. години.

На подручју Огранка „Електротимок“ За-
јечар, у оквиру ПД „Југоисток“, планира-
на је и изградња трансформаторске станице 
110/35/10 kV „Сокобања“. 

- Садашње стање на овом подручју је да су 
напонске прилике незадовољавајуће, а нисмо 
задовољни стањем ни према критеријумима 
сигурности тамошњег електроенергетског си-
стема - каже Ранчић. 

Нова трансформаторска станица, према 
Ранчићевим речима, обезбедиће већу сигур-
ност у снабдевању купаца електричном енер-
гијом на конзумном подручју Сокобање, а до-
бијају се капацитети и за дугорочно покрива-
ње пораста потрошње. 

- Тиме стварамо и енергетске предуслове 
за развој туризма и привреде на том подруч-
ју – нагласио је Ранчић. - Планира се оконча-
ње изградње ове трансформаторске станице до 
2016. године.

На подручју нишке електродистрибуци-
је планира се изградња још једне трансфор-
маторске станице на 110 kV напонском нивоу. 
Реч је о изградњи ТС 110/10 kV „Ратко Павло-

вић“, која сада напаја значајан део града на на-
понском нивоу 35/10 kV. 

- Стање у напојној 110 kV мрежи је изузет-
но лоше, те би нова трансформаторска стани-
ца преузела напајање великог дела градског 
конзума - напомиње Ранчић. –Том трансфор-
маторском станицом растеретиле би се посто-
јеће ТС на високом и средњем напону, а ели-
минисањем трансформације напонског нивоа 
35 kV у ТС „Ратко Павловић'' омогућиће се и 
уштеда у трансформацији, као и сигурније и 
квалитетније напајање електричном енерги-
јом. Осим тога, модернизоваће се постојећи 
систем, и то ће бити прво постројење на по-
дручју читавог привредног друштва ЕД „Југо-
исток“ са гасом изолованим системом 110 kV 
(GIS), као и прво са прикључним 110 kV напој-
ним кабловским водовима. 

Са новом трансформаторском станицом 
стварају се и енергетски предуслови за развој 
привреде у том делу града Ниша. Завршетак 
радова планира се у 2015. години.

- За реализацију планираних инвестиција 
неопходна је велика подршка и тежак и кон-
стантан рад свих запослених, а нарочито оних 
надлежних за повећање наплате и смањење 
губитака - указује Ранчић. - Досадашњи пози-
тивни резултати и напредак у пословању делу-
ју охрабрујуће да ће се створити услови за но-
ве инвестиције и модернизацију електроенер-
гетског система.  

  о. Манић

Инвестициони замајац у ПД „Југоисток“  

Подршка плановима
Дирекција ЕПС-а за стратегију и 
инвестиције подржава у 
потпуности планове Дирекције 
за планирање и инвестиције 
„Југоистока“ и при том покреће 
додатну иницијативу за 
ревитализацију 22 преузете 
трансформаторске станице 
110/35 kV од ЕМС-а. У плану је 
реконструкција 
трансформаторских станица 
110/35 kV „Ниш 1“ и „Алексинац“, 
те се очекује обезбеђење 
одговарајућег кредита за 
реализацију пројеката. 
- Похвалио бих и одлично 
организовану екипу стручњака 
ЈП ЕМС са којима успешно 
сарађујемо на синхронизацији 
планираних активности – додаје 
Ранчић. - Наши планови делују 
можда преамбициозно, али бих 
цитирао чувеног економисту 
Џона Мајнард Кејнза како бих 
описао наше размишљање и 
мотивацију: „Право време за 
штедњу је време раста, а не 
време кризе.“

 ❚Окончана аутоматизација највеће трансформаторске станице на      подручју нишке електродистрибуције „Ниш 13“  ❚ Љубомир Ранчић
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Годишњи извештај Службе за анализу догађаја у Дирекцији управљања у ЕДБ-у 

Под лупом испади, 
кварови и хаварије

Годишњи извештаји у којима се ста-
тистички обрађују и анализира-
ју подаци о догађајима на мрежи 

у ЕДБ-у израђују се у континуитету од 
1980. године. Извештајем су обухваћени 
догађаји са комплетног конзума ЕДБ, од-
носно из Градске и Приградске дирекци-
је, и то на напонским нивоима 110, 35 и 
10 киловолти, с тим да је од 1986. године 
уврштен и напонски ниво 1 kV, али само 
на ограниченом броју елемената мреже. 
Лука Радић, шеф Службе за анализу до-
гађаја на ДЕЕС, при Дирекцији управља-
ња, са тимом сарадника, који чине Сава 
Белић, Радоица Рибошкић и Владимир 
Крстић, обрадили су податке и уврстили 
у Извештај за 2012. годину.

- Сваки критичан догађај специфи-
чан је по нечему и заслужује да буде по-
менут, јер се из сваког од њих може много 
научити – рекао нам је Лука Радић, шеф 
Службе за анализу догађаја на ДЕЕС. – 
Почетком јула прошле године, приликом 
покушаја диспечерске екипе да укључи, 
након испада, заштитни прекидач групе 
вентилатора енергетског трансформато-
ра Т2 у ТС 110/10 kV „Калемегдан“ дошло 
је до пожара у трафо-боксу. Иако мали, 

пожар је изазвао испад целе трафо-ста-
нице. Реаговала је стабилна противпо-
жарна заштита трансформатора, па је из-
бегнута већа хаварија. Овај инцидент до-
вео је до краткотрајног прекида у напаја-
њу потрошача центра града.   

Радић издваја и хаварију која се дого-
дила крајем јула прошле године, прили-
ком манипулација за припрему плани-
раних радова за испитивања у ТС 110/10 
kV „Миријево“. Хаварисан је вакуумски 
прекидач и потпорни изолатор који носи 
непокретни контакт прекидача фазе „0“ у 
непокретном делу ћелије. Тада је дошло 
до искључења трансформатора Т2 на 110 
и 10 kV страни, који је напајао потрошаче 
комплетног конзума ТС „Миријево“.

- Када је реч о трафо-станицама 35/10 
kV, као по правилу, највећи број кварова 
се односиo на комутационе елементе и 
то у делу механизма и моторног погона 

приВреДна ДруШтВа

Сваки критичан догађај 
специфичан је по нечему 
и из сваког од њих може 

много да се научи.

Током 2012. године 
обављена је појединачна 

замена малоуљних 
прекидача вакуумским 

у трафо-станицама 
„Миријево“, „Топчидерско 

брдо“, „Нови Београд“, 
„Неимар“, „Крњача“, „ИМТ“, 
„Батајница“, „Баново брдо“ 

и „Канарево брдо“

 ❚ Велики проблем представља прегревање енергетских трансформатора 10/0,4 kV, 
зими због пораста оптерећења, а лети због високе температуре и пораста оптерећења 
због уградње великог броја клима-уређаја

 ❚ Лука Радић



- истиче наш саговорник. – Истовреме-
но то су елементи који траже највећу па-
жњу и негу у процесу одржавања. У то-
ку експлоатације они издржавају највећа 
електродинамичка напрезања. Прекида-
чи су посебно изложени напрезању при 
локацији кварова, што доводи до убрза-
ног слабљења карактеристика прекида-
ча, а у неким случајевима и до хаварија. 

Велики проблем одржавања мало-
уљних прекидача, сазнајемо од Радића, 
представља заптивеност уљоказних ста-
кала. Велики број захтева подноси се го-
дишње за интервенције на санацији цуре-
ња уља и доливања уља у коморе преки-
дача. Током 2012. године обављена је по-
јединачна замена малоуљних прекидача 
вакуумским у трафо-станицама „Мири-
јево“, „Топчидерско брдо“, „Нови Београд“, 
„Неимар“, „Крњача“, „ИМТ“, „Батајница“, 
„Баново брдо“ и „Канарево брдо“. 

Што се тиче водова, Радић истиче да 
се последњег дана фебруара 2012. годи-
не десио квар на 110 kV кабловском во-
ду од ТС 110/35 kV „Топлана“ до ТС 110/10 
KV „Београд 40 – Сава центар“ због неса-
весног копања током изградње новобео-
градске петље, на мосту на Ади, у ули-
ци Јурија Гагарина. Несавесни извођа-
чи нису испунили услов ЕДБ-а да пре 
почетка извођења радова обележе тра-
се 110 kV кабловског вода, као и да иско-

павања дуж трасе вода обављају уз при-
суство надзорног органа из ЕДБ-а. Непа-
жњом приликом бушења шипова за мост, 
радници извођачке фирме оштетили су 
110 kV кабл, што је изазвало безнапонско 
стање. Екипе ЕДБ-а изашле су на терен и 
санирале проблем.

Највећи број испада десио се на 35 kV 
водовима који излазе из ТС „Београд 9“. 
На надземним водовима испади су се 
дешавали због птица, јаких атмосфер-
ских пражњења, проблема са кидањем 
проводника и пробојима изолатора, а на 
подземним водовима због дотрајалости 
каблова и пробоја кабловских глава на 
стубу.  П. РаДовановић
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Далековод 
никао из камена

На подручју „Електромораве“ По-
жаревац, прецизније на подручју 
пословнице Кучево,  недавно су 

завршени радови на изградњи двостру-
ког далековода 35 kV „Нересница – Куче-
во“, који полази из нове трансформатор-
ске станице 110/35 kV „Нересница“, а на-
пајаће трансформаторске станице 35/10 
kV „Кучево“ и 35/10 kV „Раброво“. 

Према речима Војкана Вучковића, 
директора Дирекције за инвестиције, 
завршетком овог далековода стекли су 
се услови и за пуштање у рад нове транс-
форматорске станице 110/35 kV „Нере-
сница“. Њеном изградњом, као и изград-
њом двоструког далековода, у кучевском 
крају ће се знатно побољшати напон-
ске прилике, а потпуно ће бити решен и 
енергетски дефицит. Осим тога, повећа-
ва се расположивост и поузданост напа-
јања, знатно се смањују губици у испо-
руци електричне енергије, а купцима се 
услуга подиже на много виши ниво.

Двоструки далековод „Нересница 
– Кучево“ изграђен је по већ постојећој 
траси једноструког далековода 35 kV, 
који датира из педесетих година про-
шлог века и који је био изграђен на др-
веним порталним стубовима који су са-
да демонтирани. Нови двоструки дале-
ковод, чија је дужина шест километара,  
налази се на метално-цилиндрично-ко-
нусним стубовима француског прои-
звођача „Petit Jeane”. Избор стубова дик-
тирала је конфигурација терена. Реч је 
о изразито стрмом терену, који је изгра-
ђен од чврстих кречњака, прекривених 
танком глиновитом дробином. Гради се 
на чврстим стенама пете и шесте кате-
горије, тако да се приликом ископа мо-
рају употребљавати експлозиви. Како је 
готово немогуће изношење и монтирање 
тежих стубова, предвиђено је да се угра-
ђују лаки челични полигонални стубови, 
који се ослањају на тло на један армира-
но-бетонски блок темељ. Стуб ће бити 

укљештен у темељ 2,2 метра. Због кон-
фигурације терена 42 стуба, колико их 
је уграћено у овај двоструки далековод, 
различите су висине која се креће од 11 
до 18 метара.

Двоструки далековод је на ТС 110/35 
kV „Нересница“ прикључен кабловски, а 
на ТС 35/10 kV „Кучево“  делом надземно, 
а делом кабловски. Изолација на далеко-
воду урађена је силиконским изолатори-
ма и изолаторским ланцима. Стубови су 
опремљени пењалицама које су демон-
тажне до три метра висине од тла, посе-
дују елементе за уземљење, вођицу за ве-
зивање сигурносног појаса приликом ра-
да монтера, чиме се онемогућава пад са 
стуба, а поседују и таблице за означава-
ње стуба и фаза. в. Павловић 

Из ПД „Центар“ – Огранак „Електроморава“ Пожаревац

Стекли су се услови и за 
пуштање у рад нове ТС 

110/35 kV „Нересница“.

 Повећава се расположивост 
и поузданост напајања, 

смањују губици електричне 
енергије, а услуга подиже на 

много виши ниво

Сви услови испуњени 
Извођење радова на овом далеководу, које је 
у потпуности финансирано из сопствених 
средстава, било је поверено фирми ЈП 
„Електрокосмет“. Радови су почели почетком 
марта, а завршени средином јуна. Завршетком 
радова на далеководу „Нересница – Кучево“ 
испуњени су сви услови за пуштање у рад  
трафостанице 110/35 kV „Нересница“.

Проблеми и зими и лети 
У односу на трансформаторске станице вишег 
напона, ТС 10/0,4 kV сиромашније су што се 
тиче заштите. Најчешћи узрок испада 
трансформатора 10/0,4 kV је низак ниво уља 
који се јавља као последица цурења уља из 
трансформаторског суда. Велики проблем 
представља и прегревање енергетских 
трансформатора 10/0,4 kV, како у зимским, 
тако и у летњим месецима. Зими због пораста 
оптерећења, а лети најчешће због високе 
температуре амбијента трансформатора, али 
и због пораста оптерећења због уградње 
великог броја клима-уређаја.  

 ❚Избор стубова диктирала је конфигурација терена
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Реактор поделио Чешку
Чешка је ретка земља Европе у којој 

је избегнут страх од неке евро-Фу-
кушима фобије, због које Немач-

ка уз високу цену избацује из производње 
реакторе, а Италија и Швајцарска гурају 
у фиоку већ готове планове, а да немају 
јасан рачун чиме ће надоместити кило-
вате из отписаних централа. Бар у крат-
ком року.

Нису сви Чеси истомишљеници, али 
у јавности, у тренуцима испитивања оп-
штег мишљења, већина их каже да нису 

против ширења ослонца земље на нукле-
арно произведену струју. Ко зна зашто? 
Можда је то израз чешке рационалности, 
јер чему одрицати се сопствених, ако су 
реактори већ у суседним земљама. А мо-
жда је одсуство хистерије и израз навик-
нутости, с обзиром на то да је Чешка зе-
мља с „нуклеарном историјом”, макар и 
посредно, као једна од наследница Чехо-
словачке. 

Чехословачка је имала атомске цен-
трале, мада је првоизграђена, она у Бо-
хуницама, у Словачкој. Не предуго за-
тим одлучено је да се једна централа из-
гради и у Темелину, у Чешкој, свега 50 
километара од аустријске границе – што 
није сметало Чесима, али је узнемири-
ло Аустријанце. Стигло се дотле да је Ау-
стрија претила отежавањем пријема Че-
шке у Европску унију. 

Није се обистинило, Чешка је при-
мљена у ЕУ, а не дуго после тога у Пра-
гу је почело да се говори чак и о доград-
њи „Темелина“ – додавањем још два но-
ва реактора. Оба реактора требало би да 
буду у погону пре 2025, снаге од по 1.500 
мегавата сваки, или популарније – до-

вољно да Чешка буде без брига о распо-
ложивој струји током наредних пола ве-
ка, до 2060. године.

 ❚ На радост нуклеарне индустрије
Са становишта Прага, предложе-

на доградња електропостројења помо-
гла би да се изађе у сусрет смерница-
ма Европске уније за диверсификацију 
извора енергетског снабдевања. ЕУ ин-
систира на умањивању зависности чла-
ница од увоза руског гаса и нафте. Осим 
тога, у време млитаве економске актив-
ности у самој ЕУ и високе незапослено-
сти, изградња реактора помогла би да се 
отворе хиљаде радних места. 

Струја је потребна чешкој индустри-
ји. Индустрија Чешке је индустрија с 
традицијом и Праг тежи опоравку којим 
би се увећао садашњи удео индустрије у 
националном БДП од 40 одсто. Опора-
вак обећава радна места. Штавише „Те-
мелин“ не само да би снабдео Чешку, већ 
би Чешкој обезбедио и вишкове килова-
та за извоз, рецимо, Пољској, Мађарској, 
Словенији и Бугарској. Цена тог новог Те-
мелина – 10 милијарди долара! 

Појава Прага с одлуком да гради ре-
акторе дочекана је жамором широког 
одобравања од стране светског лобија 
нуклеарне индустрије. У Европи нукле-
арна индустрија је „после Фукушиме” у 
нок-даун позицији, без наручилаца. Не-
мачка, Италија, Швајцарска, као купци 
опреме, отписане су. Француска и Фин-
ска затечене су у радовима на већ по-
четим објектима, показало се скупљим 
у односу на предрачуне и у закашњењу. 
Гради се једино у Русији, Кини и Индији. 

Кина гради трећину свих у свету започе-
тих реактора – 26. Русија их гради једа-
наест, Индија седам јединица. 

У Европи „Темелин“ се указао као 
звезда на затамњеном хоризонту – мо-
гућност да се уђе на европско тржиште. 
„Енергетска једначина је промењена... 
Глобално, нуклеарно произведена енер-
гија је у опадању. Уговор за „Темелин“ 
није ствар Републике Чешке, већ пита-
ње продора на тржиште Европе”, комен-
тарисао је за „Кришчен сајенс монитор“ 
Михал Снобр из Czech J&t банке. 

Успех би могао подстаћи живост на 
тржишту широм региона. За нуклеарну 
индустрију то је бонанца. Тендер је тре-
нутно најлукративнији понуђени уговор 
у свету, индустрији чији је производ ана-
темисан, оценио је стручњак банке. 

 ❚ Руси или Американци
Разуме се, превише је ајкула које су 

се бациле на чешки залогај – францу-
ска „Арева“, руски „Росатом“ и америч-
ки „Вестингхаус“ (у стварности јапан-
ски „Тошибин“). Октобра 2012. „Аре-
ва“ је елиминисана. Праг се позвао на 

сВет Светске нуклеарне буке

У Прагу се говори о доградњи 
„Темелина“ додавањем 

нуклеарној централи још 
два нова реактора. 

Нуклеарна индустрија 
живнула, али Чеси се 

питају да ли ће се то на 
крају исплатити

 ❚ Нуклеарно произведена енергија у опадању: НE „Бохунице”
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мањкавости у понуди. Французи су иза-
шли пред Уред за заштиту конкурентно-
сти, али с малим изгледима да се врате 
у утакмицу, преображену у сучељавање 
Руса и Американаца – кроз „Росатом“ и 
„Вестингхаус“. 

Руси су иступили кроз руско-чешки 
конзорцијум „Шкода ЈС-Атомстројек-
спорт“ и „Гидропрес“, а Американци са-
мостално, и уз незамаскирани лоби-при-
тисак на Праг из самог врха у Вашингтону. 

- Не устручавамо се инсистирања да 
„Вестингхаус“ догради нуклеарну елек-
трану „Темелин“ зато што верујемо да 
компанија нуди најбољу опцију са ста-
новишта безбедности и технологије - из-
јавила је Хилари Клинтон током посе-

те Прагу, децембра 2012. - То би свака-
ко повећало енергетску безбедност Че-
шке, створило би Чесима и Американ-
цима радна места и осигурало би да се 
нови погон изгради по највишим међу-
народним стандардима. 

Вашингтон је инсистирао да Чеси на 
овај начин сами произведу више енерги-
је, наводећи као негативну чињеницу о 
увозу 60 одсто гаса и 70 одсто нафте из 
Русије. Није било устезања да се по ру-
ској конкуренцији за велики посао уда-
ри и ђоновима, посредством „дошапта-
вања” да Руси своје привредне аранжма-
не користе да у НАТО простор „инфил-
трирају руске шпијуне”. Само у досада-
шњем процесу „шпијунски аргументи” 
нису произвели прекретни учинак. 

- Уколико Руси добију, нема сумње да 
ће руски утицај у сфери енергетике зе-
мље бити већи. Али нисам сигуран да би 
то било страшно за Републику Чешку. У 
Европи, Немачка је предводник у сфери 
енергетике, а они радећи с Русима нису 
показали никакав страх - коментарисао 
је саговорник „Кришчен сајенс монито-
ра“ из чешке банке. 

Ни у блоку Чеха про-темелинских 
политичара нису произвеле ефекат уба-
чене „шпијунске бубе”, већ изгледи за 
радна места, наговештена кроз послове 
одвојене за Чешку. 

- Инвестиција мора остати у Репу-
блици Чешкој - изјавио је Мартин Куба, 
министар трговине и индустрије, говоре-
ћи фебруара ове године на једном енер-
гији посвећеном форуму у Прагу. 

Таквим ставом отворено је и пара-
лелно поље утакмице која од сучељених 
страна оставља већи залогај Чешкој. „Ве-
стингхаус“ је у партнерство увео „Витко-
вице“, чешку инжењеринг компанију, да 
она произведе највећи део модула за ре-
акторе у фабрици у Острави. „Росатом“ 

је, међутим, искорачио дуже у сусрет – 
обећавајући уступање 70 одсто свих ра-
дова чешким подуговаривачима, а он-
да и заслађујући цео „дил” понудом да 
руска страна придода и у финансирању, 
инвестицијом. 

 ❚ Али ко да плати рачун
Америка није понудила финансира-

ње. А у уоченој лоби-халабуци чини се да 
је ипак новац оно што је Чесима проблем. 
Са становишта Прага, инвестиције би, сам 
или уз помоћ добитника тендера, требало 
да обезбеди ЧЕЗ – национална компани-
ја градитељ „Темелина“, у већинском вла-
сништву државе (70%). ЧЕЗ се узда да ће 
пронаћи суфинансијера у послу, због чега 
чешће поглед окреће Русима, рачуна има-
ју интересе и фондове. У крајњем случају, 
проповеда ЧЕЗ – његов већински власник, 
држава чији је заступник влада, могла би 
да гарантује будућу откупну цену струје 
и на тај начин осигура отплату астроном-
ске инвестиције. 

Изгледа да оваква домишљатост у 
чешким околностима тешко наилази на 
присталице, признао је на посредан на-

чин и Мартин Новак, највиши финан-
сијски функционер компаније. Он је 
рекао како је тешко досегнути и стаби-
лизовати „консензус широм политич-
ког спектра” за ову врсту владине по-
дршке. Унутар политичког спектра по-
дела је оштра. Влада десног центра Пе-
тра Нечаса, главни политички адвокат 
„Темелина“, бори се с редукованом по-
пуларношћу због оштрих засека у јавна 
давања линијом веће државне штедње. 
Док опозициона Социјалдемократска 
партија, са проценама да на изборима 
идуће године може да добије 84 од 200 
места у Парламенту и евентуално обра-
зује коалициону владу, можда заобила-
зно, али већ сада каже – не! Није спрем-

на да за „Темелин“ изда гаранције. Била 
би то скупа струја и не види се где би јој 
се пронашло тржиште. 

Требало би да се цена струје повећа 
за 50 евра по мегавату, и да на том нивоу 
остане до краја декаде, па да Темелин бу-
де могућ, проценила је швајцарска „Кре-
ди суис“. Док тржиште, међутим, не упу-
ћује да ће то бити тако. Амерички гас из 
шкриљаца наговештава лом у сектору 
цене енергије и пад, никако раст. Нукле-
арно произведена струја биће скупа. Низ 
земаља, Литванија, Бугарска и Румуни-
ја, одлажу из тих разлога своје замисли 
са централама, бар до даљег. Уколико се 
тај рачун покаже тачним, ко ће и како от-
платити леп пројекат „Темелина“? 

Разуме се, много је питања, али неко 
би требало да потпише „Темелин“ и то до 
краја 2013. године. А сенка распећа, на 
које су мукама узнети они који би то тре-
бало да учине, засењује берзу где акције 
ЧЕЗ компаније клизе наниже. Тринаест 
одсто њене вредности „испарило је” то-
ком прошле године. И још осам одсто од 
почетка 2013. године. 

ПЕтаР ПоПовић

 ❚ Доградња "Темелина" би повеђала енергетску безбедност Чешке
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ЕУ: изнуђена спутавања 
чисте енергије
Раст производње електричне енерги-

је из обновљивих извора у послед-
њих десетак година у свету имао 

је без сумње велики замах. Имајући то у 
виду, свакако је зачуђујућа констатација 
да су се сви ти напори да се “очисте” ка-
ко производња, тако и потрошња енерги-
је у свету, некако расплинули и да у су-
штини значајних помака није ни било! У 
недавној анализи Међународне агенције 
за енергију (IeA) констатује се да готово 
ништа између 1990. и 2010. године није 
промењено у вези са Индексом интензи-
тета емисија угљен-диоксида у енерге-
тици (eSCII) којим се мери испуштање 
угљен-диоксида по јединици енергије. 
Наиме, тај индекс је смањен за свега 0,02 
тоне угљен-диоксида по тони еквивален-
та нафте (ten). У годишњем извештају о 
праћењу напретка чисте енергије (IeA) за 
такво стање „окривљени” су повећана по-
трошња угља и мали напредак у мерама 
штедње у потрошњи енергије. 

Дакле, било је ту разних произвољ-
ности и комотности, па и када је реч о 
трговини емисијама угљен-диоксида. И 
сам Европски парламент одбио је недав-
но предлог измене закона који се односи 
на квоте трговине емисијама угљен-ди-
оксида, преко којих је предлагач аманд-
мана, Европска комисија, намеравала да 
заустави обезвређивање etS дозвола на 
тржишту. Да подсетимо, трговина кво-
тама за угљен-диоксид, такозвани etS 
(emissions trading Scheme), глобално је 

највећа и засада најбоље законски уте-
мељена акција за борбу против климат-
ских промена. Међутим, сада се etS на-
шао под ударом критика еколошких ор-
ганизација, јер је неодмерено додељива-
ње дозвола донело велику добит енергет-
ским компанијама, које су у суштини у 
групи највећих загађивача у ЕУ. Цене до-
звола су знатно смањене, па нису стиму-
лисале индустрију на већа улагања у чи-
сту енергију и ефикасност. 

А онда Европски парламент прошлог 
месеца није подржао предлог плана 
одлагања издања нових дозвола за фазу 
од 2013. до 2020. године, у оквиру  ЕУ си-
стема трговања емисијама. Овакво гла-
сање у Европском парламенту тумачи 
се као победа индустријског лобија, који 
је бранио став да Брисел, уместо интер-
венције на тржишту емисионих дозвола, 
треба више да се усмери на подршку кри-
зом погођеној индустрији. У парламен-
тарној дебати речено је да би крајњи ефе-
кат биле веће цене електричне енергије, 
како за домаћинства, тако и индустрију. 

Људи из Европске комисије нису кри-
ли разочарање одлуком парламента, док 
су представници „зелених организација” 
констатовали да су посланици, гласањем 
против предлога, практично подржали 
даље загађивање планете!

 ❚  Флексибилније са климатским 
циљевима

Међутим, и сам европски комесар за 
енергетику Гинтер Етингер заложио се 
за флексибилнију политику према енер-
гетској привреди приликом наметања 
нових климатских циљева, односно це-
новних оптерећења „како би се обезбе-
дило да енергија остане доступна инду-
стрији и домаћинствима“. У интервјуу 
за „the wall Street Journal“ рекао је да би 
сваки нови циљ везан за емисије угљен-
диоксида или обновљиве изворе енерги-
је морао да буде скромнији и прагматич-
нији и у складу са укупном економском 
ситуацијом у Европи. Ово је оцењено као 
наговештај заокрета ЕУ у стратегији пре-
ма „чистој“ енергији, уочи дефинисања 
циљева за 2030. годину - са већим фоку-
сирањем на смањење трошкова у енер-
гетском сектору ради одржавања њего-
ве конкурентности у односу на увозне 
енергетске ресурсе.

Дакле, глобална економска криза ов-
де је очигледно одиграла пресудну улогу 
и на сцену поново почела да враћа угаљ. 

Светско удружење за угаљ wCA пору-
чило је лидерима ЕУ „да је крајње време 

сВет Светски енергетски токови 

За деценију стагнације 
у смањивању емисије 

угљен-диоксида „окривљени” 
повећано коришћење 

угља и мали напредак у 
штедњи енергије

 ❚ Обновљиви извори пред „ценовним зидом”
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за преусмеравање енергетске дебате, ка-
ко би се довели у равнотежу циљеви де-
карбонизације (смањене емисије СО2) 
са искоришћавањем најобилнијег и нај-
доступнијег енергетског горива који по-
седује Европа“. wCA то илуструје чиње-
ницом да су цене електричне енергије у 
Европи од 2005. до 2011. године порасле 
за 29 одсто (а истовремено у САД свега 
пет одсто и један одсто у Јапану). Данас 
енергетско сиромаштво погађа између 
50 и 125 милиона људи у Европи. wCA 
наводи да у Бугарској, Португалији, Ли-
тванији, Румунији, Кипру, Летонији и 
Малти више од 30 одсто људи не може да 
подмири трошкове грејања, као и 20 од-
сто грађана у Шпанији, Пољској, Грчкој, 
Италији и Мађарској. 

Термоелектране на угаљ, како се наво-
ди у том саопштењу, у ЕУ производе елек-
тричну енергију упола јефтиније од ве-
трогенератора и за четвртину цене струје 
из соларних електрана и констатује се да 
ЕУ сама производи више од 60 одсто по-
требног угља. Према рачуницама „euraco-
al“-a, ако би се ЕУ преоријентисале са ТЕ 
на угаљ на гасне електране, годишњи тро-
шкови производње електричне енергије 
премашили би 50 милијарди евра. 

 ❚ Угаљ преузима примат
Очигледно је, дакле, да се угаљ на-

меће као незаобилазно решење. Енер-
гетска саветодавна институција земаља 
OeCD, оценила је у последњем извешта-
ју да би угаљ у 2017. години могао да по-

стане главни извор енергије у свету и да 
се очекује да потрошња „црног злата” по-
расте свуда изузев у САД, где примат као 
гориво за производњу електричне енер-
гије преузима природни гас, нарочито 
онај добијен из шкриљаца. 

Свет ће, како је наведено, до 2017. го-
дине наставити да сагорева око 1,2 ми-
лијарде тона угља годишње више у одно-
су на садашњи ниво! 

Енергетске компаније на старом кон-
тиненту, очито је, све мање се ослањају 
на природни гас као енергент који се ко-
ристи за производњу електричне енер-
гије, а његово место преузима све јефти-
нији угаљ. Енергетски гиганти, као што 
су e.on и GdF Suez, због уштеда искљу-
чују гасне електране, јер је гас као гори-
во постао неконкурентан јефтином угљу. 
Пројекције показују да ће идуће годи-
не струја произведена из угља бити чак 
за 20 евра по мегават-сату јефтинија од 
струје произведене из гаса.

 ❚ Траже се нови механизми заштите 
Рачунало се да ће etS демотивисати 

производњу струје из угља, али то се ни-
је догодило, јер за то би цена емисијске је-
динице на берзи требало да износи најма-
ње 15 евра по тони. Међутим, она је пала 
на испод четири евра за тону и постоји мо-
гућност да на том нивоу остане до 2020. 
године. Због економске кризе Европа тре-
нутно не може да прихвати још скупљу 
енергију, коју би успешна примена etS-а 
у пракси свакако извојевала.

Извесно је да се у ЕУ траже нови ме-
ханизами који ће дестимулисати кори-
шћење прљавих фосилних горива, а то 
ће, сматрају енергетски стручњаци, пре 
или касније бити нови порез за загађи-
ваче. За коју годину на сцену ће у пу-
ној снази ступити Директива о постро-
јењима с великим ложиштима (lCPD) 
која има за циљ да натера компаније да 
или уложе огроман новац у обнову заста-
релих термоелектрана или да их угасе. 
Европско удружење за угаљ „eurocoal“ 
процењује да би у источној Европи тре-
бало да се модернизују термоелектра-
не на угаљ укупне снаге 40.000 мегавата, 
а модернизација 1.000 мегавата у овим 
термоелектранама кошта између 155 и 
220 милиона долара. 

С друге стране, обновљиви извори су 
чисти, осигуравају енергетску незави-
сност, али су још врло скупи и изиску-
ју резерву у хидроелектранама и термо-
електранама. Значи још дуги низ годи-
на се неће моћи без класичних извора 
енергије. Зато се између еколошких хај-
ки и енергетске реалности, мора опрезно 
наћи складнији однос, јер претеривања 
и измицање добро осмишљеним план-
ским оквирима могу да буду опасни по 
енергетску стабилност у појединим ре-
гионима.

То на неки начин наговештава и сада-
шњи пример Немачке која својим ветро-
електранама прилично утиче и на ста-
билност рада и преоптерећења електрое-
нергетских система у околним земљама, 
нестанак струје и губитке. Ово се посебно 
односи на Чешку. Тада су оператори при-
сиљени да искључују локане електране и 
тако балансирају немачке ветроелектра-
не. То се догађа зато што је Немачка из-
градила много ветроелектрана, али не 
и адекватну преносну мрежу, па струју 
преноси углавном преко преносних си-
стема у околним земљама. Све док се у 
Немачкој не изгради 2.800 километара 
нових далековода север-југ, остаће овај 
проблем преоптерећивања и дестабили-
зовања суседних мрежа. Немачка је по-
стала европски шампион у области обно-
вљивих извора, али то домаћинствима у 
овој земљи није донело јефтинију елек-
тричну енергију, већ управо обрнуто. По-
даци Међународне агенције за енергију 
за 2012. показују да мегават-сат у Немач-
кој домаћинства кошта 352 долара, у Хо-
ландији 238 долара, Швајцарској 222 до-
лара, Француској 187 долара…

Извесно је, дакле, да ће у наредном 
периоду морати да се направи предах у 
„чишћењу енергије“ и нађе неки економ-
ски прихватљив баланс између жеља и 
могућности.

ДРаган обРаДовић

Светски енергетски токови 

 ❚ Економска криза рехабилитује ТЕ на угаљ
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Сунцем против маларије
НАЈРОБИ - На острву Русинга у кенијском делу 
Викторијиног језера фотонапонски системи 
служиће за погон замки за комарце који преносе 
маларију, чиме ће се значајно допринети 
сузбијању те опаке болести на језерском острву, 
на коме живи око 30.000 становника. Такво 
решење примене Сунчеве енергије развијено је 
на Универзитету у Вагенинген у Холандији. При 
томе ће се електрична енергија произведена у 
4.000 фотонапонских система постављених по 
целом острву користити за погон електричних 
безинсектицидних замки за комарце. 
Истовремено, постављени системи омогућиће 
снабдевање електричном енергијом за бројна 
домаћинства на острву.

Извор: RenewAble eneRgy woRld.com

Нова нуклеарка у Турској
ИСТАНБУЛ - Турска је одабрала јапанско-
француски конзорцијум, који воде „Mitsubishi 
Heavy Industries“ и „Aревa“, за градњу друге 
нуклеарне електране, објавио је турски премијер 
Реџеп Тајип Ердоган. Према његовим речима, 
Јапан има богато искуство у градњи електрана и 
технологију везану за разне потресе, док „Арева“ 
нуди врхунску нуклеарну технологију. Електрана 
на обали Црног мора у покрајини Синоп коштаће 
22 милијарде долара, снаге до 5.000 МW, а 
уградиће се четири „Аревина“ реактора са водом 
под притиском Атмеа 1 треће генерације, 
појединачне снаге 1.100 у МW. Градња би требало 
да почне 2017. године. 

Извор:  HuRRiyet dAily news

Јефтиније за привреду
БЕРЛИН - Немачка индустрија ужива у 10 одсто нижим ценама електричне 
енергије у односу на просек ЕУ, дајући својој привреди снажну компетативну 
предност. Док су немачка домаћинства према тамошњем закону о обновљивим 
изворима енергије снажно оптерећена плаћањима, компаније, према истом за-
кону, имају велики број изузетака, који преведени у новац чине вредност од се-
дам милиона евра годишње. Што је компанија већа и што више струје троши, 
према закону, плаћаће мању подршку за ОИЕ, а граница на којој почињу бене-
фиције почиње код потрошње 10 милиона киловат-сати годишње, при чему тро-
шак за струју чини 15 одсто укупне вредности производа. Велики број произво-
ђача и пољопривредника делимично је ослобођен од тзв. пореза на потрошњу 
струје. Велепродајна цена струје у Немачкој, с великим заокретом према обно-
вљивим изворима, пала је 30 одсто у протекле две године, и 10 одсто је нижа од 
цене у Француској и 20 одсто нижа од цене у Холандији. Извор: eneRgetikAnet

ПЕКИНГ - Европска унија најавила је увођење антидампиншке дажбине на 
увоз соларних панела из Кине, што прети да изазове трговински рат две ве-
лике светске привреде. Комесар за трговину ЕУ Карел де Гухт изјавио је да ће 
европски блок одмах увести дажбину од око 12 одсто на увоз кинеских солар-
них панела која ће од августа бити повећана на просечних 47 одсто, уколико до 
тада са Кином не буде постигнут споразум. 

Кина је највећи светски произвођач соларних панела, а ЕУ оптужује Пекинг 
да ту технологију продаје испод цене, како би стекао контролу тржишта. Из-
воз кинеских соларних панела у Европу само у 2011. години, вредео је 21 ми-
лијарду евра. Де Гухт је прецизирао да би, према рачуници Европске комиси-
је, цена кинеских соларних панела у Европи требало да буде виша за 88 одсто.

Удео кинеске соларне технологије на европском тржишту порастао је про-
теклих година на 80 одсто. Де Гухт је појаснио да би, како би се постигао дого-
вор, кинески произвођачи морали да прихвате повећање цена својих произво-
да и мањи удео на европском тржишту.  Извор: AFP.com

Соларни рат
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Нови приступ очувању енергије
ТОРОНТО - Радикални концепт Доналда Седовеја 
у креирању „течне батерије“ могао би да 
ревитализује технологије обновљиве енергије. 
Он премошћава „слабију страну“ складиштења 
енергије произведене снагом Сунца, ветра, 
плиме и осеке, па се струја из ових извора 
складишти кад је јефтина, а враћа у 
електросистем онда када је најпотребнија. 
Загрејана батерија обично захтева компликовано 
активно хлађење којим се неутралише њена 
висока радна температура. Седовејевој батерији 
је, међутим, висока температура потребна већ од 
самог старта како би била оперативно погодна, 
те је зато не би требало додатно загревати. Чак и 
у пустињи, по врелом дану, ситуација у којој се 
конвенционална батерија може оштетити или 
заказати, течност у батерији акумулатора биће на 
постојаних и „пријатних“ 760 степени Целзијуса, 
неометана топлотом околине.

Извор: eneRgetikAnet

Цене све веће
ЛУКСЕМБУРГ - Подаци Еуростата показују да је у 
другој половини 2012. године цена електричне 
енергије коју су плаћала европска домаћинства 
била у просеку за 6,6 одсто виша него у истом 
периоду 2011. године. Такође, цена гаса за 
домаћинства у истом периоду скочила је за 10,3 
одсто у односу на 2011. годину. Струја је у другој 
половини 2012. године највише поскупела на 
Кипру, за 21 одсто, у Грчкој за 15 одсто и Италији 
за 11 одсто. У Ирској и Португалу струја је 
поскупела за 10 одсто, а у Бугарској, Шпанији и 
Пољској за девет одсто. Струја је појефтинила у 
само три земље, и то у Шведској, за пет одсто, 
Мађарској за два одсто и Финској за један одсто. 

Извор: euRAktiv

Без извоза струје у Европу
БОН - Индустријска иницијатива Desertec (DII) одустала је од идеје да у Европу из-
вози струју произведену из фотонапонских панела смештених у северној Афри-
ци. Извршни директор иницијативе Пол ван Сон рекао је да је иницијална про-
јектна идеја о извозу струје била „једнодимензионално размишљање“. „Desertec“ 
је био замишљен на начин да Европу снабдева с 20 одсто потреба за струјом од 
2050. године, али сада кажу да се Европа за своје потребе може побринути сама. 

– Мали део 
произведене 
енергије дефи-
нитивно ће снаб-
девати европско 
тржиште. Пре 
четири године 
говорило се ис-
кључиво о из-
возу енергије у 
Европу, али са-
да је више реч о 
стварању инте-
грисаних тржи-
шта у којима об-
новљиви извори 
енергије доносе 
своје предности 
– рекао је Пол 
ван Сон. 

Рачунало се да ће са „Desertecom“ генерисати 100 Gw електричне енергије 
до 2025. године, за цену од 400 милиона евра, али сумње су се умножиле након 
што је „Сименс“, као један од оснивача, изашао из компаније која развија про-
јекат. Извор: eneRgetikAnet

Први тендери ускоро
РИЈАД - Kраљевина Саудијска Арабија планира огромне инвестиције у обно-
вљиве изворе енергије и нада се да ће током зиме у Европу извозити електрич-
ну енергију произведену из соларних постројења. 

- За Саудијску Арабију било би одрживо да извози 10 гигавата, што је екви-
валентно 10 нуклеарки, преко Северне Африке, Италије и Шпаније -  изјавио 
је на конференцији у Паризу Калид Ал-Сулејман, потпредседник за обновљи-
ве изворе енергије при KACARe (King Abdullah City for Atomic and Renewable 
energy). - То није пројекат, то је потенцијал. 

Према његовим речима, капацитет за производњу соларне енергије у Сау-
дијској Арабији тренутно готово да не постоји, а у целој земљи је инсталисани 
капацитет снаге од само 10 до 11 мегавата. Међутим, Краљевство има велике 
амбиције да изгради нуклеарне и капацитете за производњу електричне енер-
гије из обновљивих извора, док покушава да смањи домаћу потрошњу наф-
те. Циљ је да до 2020. године инсталира 24 гигавата капацитета за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора и до 2032. године 54 гигавата. Први 
тендери за соларну енергију биће расписани ове године. Извор: РојтЕРс



До краја године производња електричне енергије из обновљивих извора - 
Сунца, ветра, воде и биомасе - биће повећана за још 20 процената - рекао је 

недавно Мита Христозов, извршни директор бугарске Централне диспечерске 
управе у Електроенергетском системском оператеру (ЕСО).

На електроенергетску мрежу ће, пренели су медији, у најкраћем року бити 
прикључено између 300 и 400 мегавата нових капацитете који за производњу 
струје користе обновљиве изворе. То значи да ће, уколико потрошња киловат-
сати у земљи настави да пада, термоелектране, хидроелектране и нуклеарка 
радити са још већим ограничењем.

- ЕСО разматра два алтернативна сценарија за развој система до 2022. го-
дине. Један се односи на повећање потрошње, а други на одржавање садашњег 
нивоа. Ни у једном сценарију није предвиђена изградња нових нуклеарних ка-
пацитета - навео је Христозов, додајући да је највећи проблем за прикључива-
ње електрана које енергију производе из обновљивих извора недостатак капа-
цитета за балансирање производње.
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 ❚ Црна Гора 

Дуг грађана за струју 
126 милиона евра
Када би се дуговање за струју црногорских 
грађана упросечило, дуг по домаћинству би 
износио око 400 евра. Укупно, неплаћени рачуни 
за утрошене киловат-сате „теже” око 126 милиона 
евра. Наводећи да се дуговања бележе код око 
223.000 домаћинстава, „Електропривреда Црне 
Горе“ је за дане који следе најавила интензивнија 
искључења неплатиша.
Највећи просечан дуг по домаћинству бележи се 
у никшићкој општини, где прелази 700 евра. 
Следе потрошачи у Подгорици и на Цетињу са 
дугом од 600 евра. На другој страни, најуредније 
платише су домаћинства у Тивту која, 
упросечено, за струју дугују 90 и Пљевљима где 
неплаћени рачуни, ако се узме просек, „теже” 104 
евра. Рачуне, према подацима ЕПЦГ, редовно 
измирује око 120.000 потрошача.

 ❚ Република Српска 

Отворена прва нафтна бушотина
У Обудовцу код Шамца, крајем маја отворена је 
прва истраживачка нафтна бушотина, део 
стратешког пројекта истраживања нафте у 
Републици Српској који реализује „Јадран-
Нафтагас“, заједничко предузеће „Нафтне 
индустрије Србије“ и руске компаније 
„ЊефтгазИнКор“. Дубина прве бушотине је 2.800 
метара, а отварање друге, дубоке 3.500 метара на 
подручју Бијељине, најављено је за три месеца.
У истраживања нафте у Републици Српској до 
сада је уложено 13 милиона долара. Ове године 
планирано је улагање још 19,5 милиона долара. 
До краја 2014. ће, према плановима, инвестиција 
за истраживање нафте и гаса износити 40,7 
милиона долара, а уколико се докажу резерве, за 
фазу експлоатације биће утрошено 188,3 
милиона долара.

Балкански 

Хрватска 

Почела градња ветропарка
После осам година развоја пројекта и добијања грађевинске дозволе, у брди-

ма изнад места Данило Краљице, двадесетак километара од Шибеника, по-
чела је градња ветропарка у који ће бити уложено око 70 милиона евра. У Ши-
бенско-книнској жупанији то је четврти и до сада највећи ветропарк и уједно 
први такав пројекат у Хрватској који се финансира из кредита Светске банке. 

Како наводе инвеститори, сваки ће бити снаге 2,3 мегавата. То значи про-
изводњу од око 100 милиона киловат-сати годишње, што је довољно за снабде-
вање 20.000 домаћинстава. Иначе, ХЕП је раскинуо уговор са Европском бан-
ком за обнову и развој о кредитирању градње хидроелектране „Омбла“. Реч је 
о кредиту вредном 123,2 милиона евра из кога је требало да буде финансира-
но око 80 одсто укупне вредности овог пројекта. У ХЕП-у кажу да је реч о мери 
предострожности уочи најављених додатних процедура усклађивања пројек-
та ове ХЕ са важећом хрватском законском регулативом, као и намером да се 
смање трошкови које доноси неискоришћени кредит.

Бугарска 

Више енергије из 
обновљивих извора
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 ❚ Босна и Херцеговина 

Рекорд ХЕ “Јабланица”
Хидроелектрана “Јабланица” је 5. јуна произвела 
највише струје у једном дану у својој историји, 
односно од 1955. године, када је почела да ради. 
Тог дана она је дала 3.891.849 kWh, наведено је на 
сајту „Електропривреде БиХ“.
Током првих пет овогодишњих месеци, на прагу 
хидроелектрана којима на сливу Неретве 
управља ЕП БиХ – “Јабланица”, “Грабовица” и 
“Салаковац” – произведено је укупно 1,119 
милијарди киловат-сати, то јест план је премашен 
за чак 52 одсто. Такви производни резултати ове 
три ХЕ резултат су добрих хидролошких прилика, 
али и високог нивоа погонске спремности и 
расположивости постројења.

 ❚ Грчка 

Подела енергетске фирме
Влада Грчке је средином маја објавила план 
реструктурисања највеће енергетске компаније 
– Јавне енергетске корпорације (ДЕИ) за период 
до 2016. године. Реструктурисање је, како су 
јавили медији, део приватизационог програма 
који су тражили међународни кредитори.
Око 30 одсто капитала ДЕИ биће искоришћено за 
стварање конкурентске компаније, ради 
диверсификације тржишне понуде, а биће 
продата и фирма ДЕИ за пренос струје.

Албанија 

ЧЕЗ поднео тужбу 
Чешки ЧЕЗ је у мају поднео тужбу Међународном арбитражном суду против 

Албаније. ЧЕЗ тражи одштету због штета изазваних од „незаштићене ин-
вестиције“ у албанској електроенергетској компанији, односно, како су јави-
ле агенције, укидања лиценци за рад. Износ надокнаде коју чешка компанија 
тражи још није наведен, али тужба не искључује могућност евентуалног ван-
судског поравњања. Ипак, албанска новинска агенција Балканвеб манипули-
ше износом од 199 милиона евра.

Албански Регулаторни завод 
за енергетику је компанији ЧЕЗ 
почетком године одузео лиценцу 
због, како је објашњено, неиспу-
њавања обавеза из уговора веза-
них за увоз електричне енергије 
и инвестиције у модернизацију 
мреже.

На другој страни, на име ду-
гова за неплаћену струју ЧЕЗ, ко-
ји је 2009. за 102 милиона евра, 
као најповољнији понуђач, по-
стао газда 76 одсто акција албан-
ске електродистрибуције, од до-
маћинстава и институција у овој 
земљи потражује више од 122 милиона евра. Губици у мрежи, углавном због не-
легалних прикључења, достигли су 35 одсто. У Албанији је лане украдено стру-
је у вредности од 300 милиона долара.

МоЗаик

Македонија 

Уводе енергетске пасоше 
Приватне зграде и јавни објекти у Македонији добиће енергетске пасоше у 

којима ће бити записано колико испуњавају стандарде за уштеду енергије, а то 
ће се узимати у обзир када се буде процењивала њихова вредност на тржишту. 
Са изменама Закона о енергетици, у делу енергетске ефикасности биће дефи-
нисани услови и стандарди за енергетску ефикасност зграда и јавних објеката, 
а они ће у зависности од испуњавања услова бити класификовани. Контролу 
ће радити лиценцирани енергетски контролори. 

Према речима Ваљона Сараћинија, министра економије Македоније, овај 
сегмент закона отвориће нова радна места. У првој фази спроводиће се кон-
трола зграда државне управе, локалне самоуправе и свих других јавних згра-
да. У року од шест месеци са овим изменама треба 
усагласити Закон о изградњи, где ће би-
ти предвиђени стандарди за 
енергетску ефика-
сност зграда.
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 ❚ БИОСКОП 

„Млађи 
референти“

Филмски фестивал на Палићу

Нова комедија Шона Ливија, са Ове-
ном Вилсоном и Винсом Воном у 

главним улогама, екранизује веома ак-
туелан проблем остајања без посла у 
средњим годинама и покушава да одго-
вори на питање како кре-
нути из почетка. Ник и 
Били, два момка у четр-
десетим годинама, изгу-
били су посао. Након што 
схвате да се свет проме-
нио и да се велики део би-
зниса одвија онлајн, при-
јављују се за стажирање у 
најбољој компанији на све-
ту – „Гуглу“. Без имало зна-
ња о модерној технологији 
и трендовима, ови ентузи-
јасти такмиче се са дупло 
млађим људима и бламирају без преми-
шљања. 

Идеја за „Млађе референте“ наста-
ла је када је Винс видео емисију о неве-
роватним радним условима у централи 
компаније „Гугл“. 

- Помислио сам како, баш 
у овом тренутку, многи људи 
остају без посла, ситуација је 
заиста тешка. И онда сам ви-
део ту емисију о „Гуглу“. По-
мислио сам како је то сасвим 
другачије од било каквог посла 

на који су нас спремали у току одраста-
ња. Људи се друже са шефовима, спавају 
у току радног времена, играју разне игре 
у свом кампусу... Врло је забавно и има-
ју сјајну храну, плус они вас охрабрују да 
играте видео игрице - рекао је Винс Вон.

Иако је део филма сниман у Гугл-
плексу, седишту компаније „Гугл“ у Си-
лицијумској долини, Левијева екипа је 
такође креирала реплику целокупног 
здања у Алтанти.

 - Када сам први пут посетио њихово 
седиште, тек тада је пројекат постао заи-
ста занимљив. То је технолошка компа-
нија, али је у њој сваки дан посвећен томе 
да се од света направи што боље место за 
живот. Тамо постоји истински алтруизам 
који инспирише. Желео сам то да прене-
сем на платно - наводи редитељ.

Јубиларни, 20. Фестивал европског 
филма Палић, један од најзначајнијих 

у региону, биће одржан од 13. до 19. ју-
ла на више локација на Палићу и у Субо-
тици. Јубиларни „Палић“ биће отворен 
филмом „ Конгрес” израелског редите-
ља Арија Фолмана, а затвориће га, тако-
ђе ван конкуренције, „Рај: Нада” Улриха 
Зајдла, завршни део трилогије тог прово-
кативног аустријског редитеља, прошло-
годишњег добитника Палићког торња за 
најбољу режију, за филм „Рај: Љубав”.

За главне награде такмичиће се 12 
филмова, међу којима је и награђива-
на драма „Кругови ” Срдана Голубовића.

Такмичарски програм „Паралеле и 

судари” представиће 10 филмова, међу 
којима је и „Хоћу и ја“ недавно преми-
нулог, култног руског редитеља Алексе-
ја Балабанова. Турска кинематографија 
биће у фокусу 20. Палића, па ће публи-
ка видети најновија остварења из ове зе-

мље. Овогодишњи добитници прести-
жне награде „ Александар Лифка” за из-
узетан допринос европској кинемато-
графији су руски филмски ветеран Ни-
кита Михалков и награђивани редитељ 
са ових простора Емир Кустурица, чи-
ји ће филмови бити приказани у оквиру 
омаж програма („Неколико дана из жи-
вота Обломова”, „Механички пијанино”, 
„ Сибирски берберин” и „ Варљиво сунце 
1 и 2” Никите Михалкова, односно „Се-
ћаш ли се Доли Бел?”, „Отац на службе-
ном путу”, „Дом за вешање”, „Подземље”, 
„Црна мачка бели мачор” и „ Живот је чу-
до” Емира Кустурице ). И ове године по-
себан програм посвећен је еколошким 
документарцима, а најављена је и селек-
ција филмова за децу са шест наслова. 

култура
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 ❚ ИЗЛОЖБА 

„Константин 
Велики и Милански 
едикт 313.”
Рађање хришћанства у римским 
провинцијама на тлу Србије“

Поводом обележавања 1700 година 
од доношења прогласа који је за циљ 

имао успостављање религијске толеран-
ције унутар Римског царства, Народни 
музеј у Београду реализује изложбу са 
жељом да на сликовит начин представи 
доба Римског царства на простору дана-
шње Србије. 

Реч је о најаутентичнијим сведочан-
ствима која су настала у распону од кра-
ја другог и трећег, па све до шестог и сед-
мог века. Она осликавају доба које прет-
ходи времену Константина Великог, до-
ба његове владавине, али и вредно насле-
ђе првог хришћанског цара. Аутори изло-
жбе сачинили су избор од 180 експоната 
од којих се највећи број чува у збиркама 
Народног музеја у Београду, док су је-
дан број експоната за излагање уступили 
Историјски музеј Србије, Музеј Војводи-
не, Музеј града Београда, Музеј Крајине 
Неготин, Музеј Срема, Музеј у Смедере-
ву, Народни музеј Зајечар, Народни му-
зеј Пожаревац, Народни Музеј Ниш. На 
изложби ће бити присутно седам визу-
елних и тематских целина са делима ко-
ја припадају светској културној башти-
ни. Реч је о скулптурама и фрагментима 
архитектонске пластике клесане у каме-
ну и употребним предметима – накиту, 
култним предметима, предметима цере-
монијалног карактера. Као посебни ку-
риозитет издваја се портрет цара Кон-
стантина Великог рађен у бронзи, који 
је откривен 1900. године у Наису, дана-
шњем Нишу, родном месту овог цара. 

Изложба „Константин Велики и Ми-
лански едикт 313. – Рађање хришћанства 
у римским провинцијама на тлу Србије“ 
биће отворена за јавност од 4. јула до 20. 
септембра, у Народном музеју Србије, 4. 
октобра изложба се сели у Ниш, у изло-
жбени простор компаније „Филип Мо-
рис“, где ће бити доступна јавности до 
краја 2013. године. ј. КнЕжЕвић

 ❚ КЊИГЕ

„Сто јада” 
Емира 
Кустурице
За непуних месец дана друга књига 

Емира Кустурице „Сто јада” дожи-
вела је своје друго издање. Након ве-
ликог успеха његовог романа првен-
ца „Смрт је непровјерена гласина“, 
Кустурица нам доноси књигу у шест 
прича у којој исписује стварна и из-
маштана сећања на једно притајено 
време уочи страшног грађанског ра-
та. Књига „Сто јада“ је роман о одра-
стању, епско-лирска прича о породи-
ци, необичним ликовима, менталите-
тима и духу времена.

- Тај сиже вас у овој књизи враћа 
у време седамдесетих и осамдесетих 
година прошлог века, време које је би-
ло потпуно другачије од овога у којем 
је доступно много тога. Живели смо у 
време када су мајке желеле очајнички 
да сазнају колика је очева плата и чи-
тава прича у породици се сводила на 
то. Мајка није же-
лела да изнервира 
оца, али се на све 
начине довијала 
да сазна. Нарав-
но, никада није. 
У овим причама 
формално сам 
ослободио оно 
што је део моје 
традиције, на-
чин на који ви-
дим свет око 
себе и у себи. 
То је мој мали 
допринос литератури 
и постаје мој прави животни ослонац 
у којем ме све тешкоће и невоље чи-
не победником, зато што све фрустра-
ције и нападе ослобађам кроз оно што 
пишем. Ову књигу је сам живот оста-
вио, а ја сам покушао да се сместим 
између својих узора. У тој немогућ-
ности да пустим време да тече и не-
способности да се прилагодим да се 
у мени и око мене ништа не дешава, 
тај мали компјутер ми је помогао да 
склопим те оштре слике из времена 
прохујалог са Титом и његовом држа-
вом - рекао је Емир Кустурица. 

Према мотивима једне од прича, 
„У змијском загрљају“, прослављени 
режисер ускоро би требало да почне 
снимање филма са италијанском зве-
здом Моником Белучи у главној улози.

 ❚ КОНЦЕРТ

Џорџ Бенсон 
на „Самер тајм 
џез фестивалу”
Славни амерички певач и гитари-

ста Џорџ Бенсон наступиће 7. ју-
ла у Сава центру као водећа звезда 
овогодишњег „Самер тајм џез фести-
вала“. Нови Бенсонов сусрет са бео-
градском публиком садржаће селек-
цију највећих успеха из каријере ду-
ге више од пола века, коју је обеле-
жило чак 10 „Греми“ награда и 35 со-
ло албума. 

Бенсон, који важи за једног од 
највећих џез, фанк и соул музича-
ра свих времена, тренутно ради на 
новом албуму, овог пута у сарадњи 
са оркестром од 42 музичара. Ал-
бум је посвећен певачу и пијанисти 
Нет Кинг Колу, који је попут Бенсо-
на имао паралелно са џезом и вели-
ке дискографске поп успехе. Највећи 
појединачни донатор добиће и пер-
сонализовану гитару коју ће Бенсон 
потписати у директном видео раз-
говору. Славни музичар најавио је 
да део донација намерава да усмери 
жртвама урагана Сенди. 

Власника звезде на Булевару слав-
них у Холивуду, Џорџа Бенсона, пу-
блика широм света познаје по хито-
вима: „Give me the Night“, „On broa-
dway“, „lady love me“, „turn Your love 
Around“, „In Your eyes“... Љубитељи џе-
за издвајају његова извођења, сад већ 
стандарда, као што су „breezin“, „Af-
firmation“, „this masquerade“ или „be-
ing with You“, али и Бенсонове албуме 
са признатим музичарима, као што 
су: Мајлс Дејвис, Ал Џар, Чет Еткинс 
и Квинси Џонс. 
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До тачне дијагнозе 
уз минималан бол

Представа радиолога као специјалисте 
који је задужен да сними неки орган на 
рентгену, а пацијент затим тај извештај 

носи неком другом доктору, који ће га лечи-
ти, у великој мери је данас промењена. Данас 
овај специјалиста, осим што обавља прегледе 
на скенеру, магнетној резонанци, мамографу 
и ултразвуку – све чешће и лечи пацијента. У 
небројаним ситуацијама управо радиолог по-
маже да се постави тачна и коначна дијагноза, 
да престане лутање пацијента од лекара до ле-
кара. То се ради уз помоћ метода интервентне 
радиологије. 

О томе прича професор др Драган Машу-
ловић, шеф Одељење неваскуларне радиоло-
гије у Клиничком центру Србије:

– Опште прихваћени тренд у свету је лече-
ње са што мање инвазије, односно са што мање 
бола и агресије. Интервентна радиологија има 
задатак да поједностави и побољша поступке 
које су раније изводили хирурзи, а тиме сма-
њујемо ризике од захвата, појаву компликаци-
ја и смртност. Многе процедуре могу се изве-
сти у амбулантним условима, без опште ане-
стезије, са више комфора, а уз краћи боравак у 
болници. При том су ефекти лечења у великом 
броју случајева бар једнаки методама хирур-
гије, а трошкови су мањи. Зато је улога интер-
вентне радиологије од великог значаја.

Др Машуловић додаје да нема гране ме-
дицине у којој нема посла за ове специјалисте 
– од онкологије и неурохирургије до безбед-
ног вођења трудноће. Као илустрацију наводи 
и случај труднице код које је откривена псе-

удоциста панкреаса, а како је била на почет-
ку трудноће, снимање на рентгену или ске-
неру није долазило у обзир, као ни операци-
ја. Помоћ је стигла од интервентних радиоло-
га. Под контролом ултразвука, постављен јој 
је катетер, урађена пункција и дренажа цисте 
на панкреасу, а све се добро завршило нормал-
ним порођајем. 

– Свакодневно одстрањујемо гнојне колек-
ције, апцесе на пример на јетри, код особа где 
се то не може урадити хируршки, јер су стари 
и имају друге озбиљне болести. Често радиолог 
пресуди да ли је уопште потребна операција. 
На пример у случају неких анеуризми које кр-
варе у мозгу, уместо операције препоручиће да 
се крвни суд затвори емболизацијом или ста-
вљањем стентова, што су методе интервентне 
радиологије – наводи др Машуловић.

Све чешће се баш емболизацијом затвара 
крварећи крвни суд код траума или код неких 
тумора. Када је реч о операцијама на једњаку, 
дванестопалачном и дебелом цреву, приме-
ном балон катетерске дилатације и поставља-
њем металних стентова, болеснику који има 
рак или сужење (стенозу), а операција је била 
немогућа, методама интервентне радиологије 
омогући се лашке гутање и комфорнији живот.

– Постоје тумори који не могу да буду опе-
рисани. То подразумева да ми артерију, која оп-
скрбљује тумор крвљу, затворимо такозваним 
емболизацијским материјалом. То су, на при-
мер, специјалне спиралице, које се кроз крвни 
суд убацују до места где постоји крварење или 
које треба затворити – каже овај радиолог.

Када се после различитих операција код 
пацијента појави вода, гној, колекција загно-
јене крви или жучи, у помоћ се позивају ин-
тервентни радиолози.

– Тада се ради пункција и дренажа. У најве-
ћем проценту случајева успешно решимо про-
блем тако што тај болесник не заврши поново 
на хируршком столу. Тада се мање агресивним 
методама реши проблем – каже др Машуловић.

Ови радиолози обучени су да раде на најса-
временијим медицинским уређајима и за њих 
је посебно важно да буду вешти, као и да имају 
добру координацију између дводимензионал-
ног приказа и тродимензионалног руковања 
инструментима. Јер према слици органа „ужи-
во“ на екрану, они посебним инструментима 
интервенишу на органима и крвним судовима. 
Уместо хируршком биопсијом, ткива за хисто-
лошку или цитолошку анализу могу да се узму 
методама интервенте радиологије, што је мно-
го брже и безболније.   П .о. П.

ЗДраВЉе Све више посла за 
интервентне радиологе 

Без инвазије
Дуго је за потпуно уклањање 
разних тумора хируршки захват 
био једина опција. У новије 
време убрзано се развијају 
минимално инвазивне технике 
које за циљ имају уништење 
тумора, без његове ресекције. 
Овакве технике називају се 
аблације. Загревање је основни 
механизам уништења тумора 
код радиофреквентне аблације,  
док се код хемоаблације тумор 
умртвљује убризгавањем 
концентрованог алкохола или 
киселина. Тако се решавају 
тумори који нису могли да буду 
оперисани. Примена ове методе 
са лечења тумора јетре шири и 
се на лечење тумора бубрега, 
плућа, костију и дојке - истиче др 
Машуловић.

Стручњаци ове 
области решавају 

најтеже медицинске 
загонетке – туморе 

на мозгу, сужења 
једњака или 

цисте на јетри 
без класичних 

операција.

Ефекти лечења 
у великом броју 

случајева бар 
једнаки методама 

хирургије, а 
трошкови су мањи



Од јесени, а најкасније до краја го-
дине, у свим болницама и клини-
кама, као и у домовима здравља, 

биће отворене канцеларије заштитника 
осигураника. То ће бити службеник Ре-
публичког фонда здравственог осигура-
ња (РФЗО) који добро познаје медицину, 
али и законска права која сваком грађа-
нину припадају када му је потребна ле-
карска помоћ. Њима ће грађани моћи да 
се обрате у сваком случају када су неза-
довољни пруженом здравственом услу-
гом: када су прегледи заказани у преду-
гом року, када су враћени јер је неки уре-
ђај био у квару, када наводно на неки лек 
немају право... Такође, моћи ће да се по-
жале и на нељубазан однос запослених, 
али и на несавесно лечење. 

С обзиром на стање у нашем здрав-
ству, за ове нове службенике у нашем 

здравственом систему очигледно ће би-
ти пуно посла, јер ће морати и о неи-
справним уређајима, несташицама ле-
кова или медицинског материјала да 
обавесте РФЗО и после својих сазнања и 
после притужби пацијената. На приту-
жбе пацијената мораће да одговоре у ро-
ку од пет дана од усмене притужбе или 
од подношења писмене пријаве. Ако у 
том року не добије одговор на своја пи-
тања и жалбе, сам грађанин моћи ће ди-
ректно да се СМС поруком обрати РФЗО. 
Телефон на који ће моћи да шаљу пору-
ке је 064/852-2654. Он још није у функ-
цији, јер сви ови заштитници осигурани-
ка морају прво да буду изабрани на јав-
ном конкурсу, а претходно ће проћи и 
одговарајуће тестове. Предвиђено је да 
у здравственим установама овај посао 
обављају доктори медицине, стоматоло-
зи, фармацеути, правници или економи-
сти са много искуства и знања .

Они ће овај посао радити уместо доса-
дашњих заштитника права пацијената ко-
ји су, како је рекао и директор РФЗО, проф. 
др Момчило Бабић, много више штитили 

права директора здравствених установа у 
којима су радили. Догађало се да они нај-
чешће преговарају са пацијентима како 
да одустану од својих тужби, приговора, 
захтева или легитимних права.

Заштитник осигураника имаће видно 
обележене канцеларије у свим установа-
ма. Негде ће радити само један, а у вели-
ким клиничким центрима више њих. 

П. о. П.

kWh ..... јун 2013.  67

Незадовољни могу да 
траже заштитника

Новине у здравству 

У свакој здравственој 
установи ускоро почиње 

да ради службеник који ће 
решавати све притужбе 
грађана на рад лекара и 

здравствене установе

Право на друго мишљење 
лекара уз књижицу
До сада када смо о некој тешкој дијагнози или 
начину лечења желели да чујемо мишљење 
бар још једног лекара, то смо могли да 
урадимо путем личних контаката и веза. У току 
је израда правилника који ће овај институт 
другог мишљења као право загарантовати 
сваком уз здравствену књижицу, наравно само 
код одређених болести.

Овера књижице 
и без избора лекара
После одлуке Уставног суда Србије, којим је 
укинуто правило да здравствену књижицу не 
можемо да оверимо, ако се претходно у дому 
здравља нисмо определили за једног 
изабраног лекара, односно за једног педијатра 
за дете или једног изабраног гинеколога за 
жене, право на књижицу добило је још пола 
милиона грађана. Наиме око 500.000 
осигураника није одабрало изабраног лекара 
до сада и није могло да овери књижицу.
Од ове одлуке, међутим, неке конкретне 
користи и неће бити, јер је више реч о једном 
декларативном праву на папиру. Јер сви који 
нису изабрали лекара у дому здравља, када им 
затреба лекарска помоћ само се излажу већем 
малтретирању. Наиме, само изабрани лекар 
може да напише лек, који се издаје на рецепт, 
да изда упут за специјалистички прегледе, 
операцију или лежање у болницу (без којег 
ниједна установа наравно неће да вас прими), 
као и да отвори боловање или пацијента 
пошаље на комисију.
До сада је потписано укупно 8.771.730 изјава о 
избору доктора (број је већи од броја 
становника јер постоји „дупли“ избор када исти 
осигураник бира и педијатра за своје дете или 
гинеколога). Ово значи да је огромна већина 
грађана ипак схватила да се у овом случају није 
вредело инатити и свађати са бирократијом.

Коначно једнаке приватне 
и државне апотеке
Упркос многим почетним сумњама, потпуно је 
заживела пракса да се на државни рецепт, 
дакле уз оверену здравствену књижицу лек 
може подићи и у приватним апотекама. До 
средине јуна уговоре са РФЗО потписало је 
159 приватних апотекарских установа широм 
Србије, које имају више до 600 објеката. 
Списак апотека ажурира се сваке недеље, а 
свако може на сајту РФЗО погледати да ли је 
приватна апотека у његовом граду, насељу 
или она која му је најближа на списку оних 
који омогућавају ово право.
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Енергетичар и песник

Милојко Калосеровић рођен је 1. ју-
на 1985. године у Прибоју, специја-

листа је  електроенергетике и запослен 
је у Сектору за енергетику и инвестиције 
ЕД „Чачак“. Специјалистичке студије за-
вршио је 2010. године са просечном оце-
ном 9,50 а специјалистички рад на тему 
„Могућности повећања енергетске ефи-
касности у домаћинствима“, одбранио је 
са оценом 10. Члан је Савеза инжењера 
и техничара Србије и редован члан Од-
бора за обновљиве изворе енергије при 
SmeItS.

До сада је објавио седам стручних ра-
дова из области електроенергетике, об-
новљивих извора енергије и  енергетске 
ефикасности у познатим домаћим, ме-
ђународним часописима и конференци-
јама. 

Дужи низ година се бави писањем по-
езије и члан је Удружења књижевника.

ЉуДи Милојко Калосеровић, специјалиста 
електроенергетике у ЕД "Чачак"

Ако те некада у сновима
пробуде моји тупи кораци,
онда знај да сам још увек ту
у твом сну,
твојој постељи
мисао у твојој жељи.

Када се пробудиш,
очи отвориш
и трепавице расклопиш,
ја сам она прва светлост,
која шиба твоје зенице,
које су једино огледало
оне мале девојчице 
из студентских дана,
сва неистражена и пуна знања,
као енциклопедија од хиљаду страна,
окована кристалима младалачких мана.

Увек си моје беле патике,
чепала у саобраћајном хаосу,
прибијени у гужви,
оном одвратном бусу,
била си наивна и трапава,
али ипак по мом укусу.

На предавањима у амфитеатру,
где се профе са формулама боре,
нашем љубавном театру,
испреплетале су се наше слатке љубавне море.

Око нас сви,
с њима ми
ја и ти ,
тако убави
пуни љубави,
имамо крила,
летимо лет,
наш је био цео свет.

Била си мој први пројекат,
сваки утикач су биле твоје очи,
а сијалице светлост у њима,
и ако су биле штедљиве,
ја те нисам штедео,
очаран твојом лепотом,
о како сам те само волео.

 И сви моји пројекти,
данас на тебе личе,
на мој први пројекат,
из студентске приче.

Постоје и данас те светиљке мале,
али не сјаје,
фале им твоје очи да се упале.

Милојко Калосеровић 

Љубавни пројекат једног инжењера
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Колега Игор Бурлица из ЕД „Срем-
ска Митровица“ освојио је треће 
место у квизу „ТВ Слагалица“ и 

део новчане награде од 50.000 динара по-
клонио самохраном оцу за прикључење 
струје, који је до тада са троје деце живео 
у кући без електричне енергије. Следи 
прича о овом хуманитарцу .  

Игор Бурлица рођен је у Кладову 
1972. године. Одрастао је у складној по-
родици уз оца који је као машин-бравар 
радио на изградњи ХЕ „Ђердап“, али је 
изненада умро и веома рано напустио 
Игора и његову сестру. Самохрана мај-
ка, домаћица извела их је на прави пут. 
На велику жалост и она их је напусти-
ла док су били студенти, али упркос све-
му, ипак су успели да остваре своје жеље. 
Игор је основну и Средњу техничку шко-
лу завршио у Кладову, а након завршене 
средње школе уписује Технички факул-
тет у Чачку, одсек електротехника смер 
- електроенергетски системи, где је и ди-
пломирао. Проналази жену свог живота, 
супругу Бориславу, са којом има девето-
годишњу ћерку Олгу и складно живе у 
Сремској Митровици.  

Од почетка 1999. године радио је у 
„Електропривреди Србије“, а прво рад-
но место било је на површинском копу 
„Тамнава - Западно поље“, где је почев-
ши од приправника обављао и послове 
сменског електроинжењера, електроин-
жењера на јаловинском систему и ше-

фа радионице за трачне транспортере. У 
марту 2006. године прелази у ПД „Елек-
тровојводина“, ЕД „Рума“ и започиње 
свој рад у Служби инвестиција, а крајем 
те године постављен је за шефа Службе 
инвестиција. 

У фебруару 2011. године пролази мо-
жда и најтежи период свог живота. Иго-
ру је  хирушки одстрањена штитна жле-
зда и констатован Нон-Хочкин лимфом, 
након обављених хемотерапија, али и ве-
лике борбе, здравствено стање нашег ко-
леге је сада боље. Због болести, поднео је 
молбу за прелазак у огранак ЕД „Сремска 
Митровица“  и то му је и омогућено по-
ловином јула 2011. године. У Oгранку ЕД 
„Сремска Митровица“ ради на радном ме-
сту шефа Службе за диспечерске и уклоп-
ничарске послове.

После напорног рада, воли да се ре-
лаксира уз шах и преферанс, а у младо-
сти се бавио рукометом и кошарком. Као 
мали имао је разне хобије, а најзанимљи-
вији је праћење квизова, међу којима је 
и „ТВ Слагалица“, па се почетком 2012. 
године уз подстицај колегинице Наташе 
Лукић и пријављује као такмичар. Кра-
јем новембра те године добија позив од 
РТС-а да дође на снимање емисије.

- Дан пред одлазак на четвртфинални 
меч стигло нам је писмо од Пањик Драга-
на из Беркасова који моли да му се одо-
бри прикључак на рате, где између оста-
лог наводи своју тешку материјалну си-
туацију да живи сам са три мала детета 
у кући у којој нема електричну енерги-
ју – објашњава Игор. – И пре такмиче-
ња решио сам да, ако освојим одређену 
суму новца, део поклоним у хуманитар-
не сврхе. Како ме је погодило то писмо, 
а и сам сам имао јако тешко детињство, 
јер се мајка доста мучила како би нас од-
школовала, тако сам одлучио да део нов-
ца од освојене награде поклоним Пањик 
Драгану и његовој деци.

Игор је први део своте уплатио одмах 
како би се прикључак што пре урадио, а 
потом је уплатио и остатак новца на Дра-
ганов текући рачун. Упркос свој помоћи, 
Игор је сазнао да је Драганово дете боле-
сно и да има великих проблема са мото-
риком.   

- Поред свега, драго ми је да сам ус-
пео да освојим одређени новчани износ и 
усрећим три детета која су у 21. веку жи-
вела без електричне енергије. Иако је то 
само мали делић помоћи, пресрећан сам 
бог тога - објаснио нам је Бурлица. 

М. К. 

Хуманост на делу

Игор Бурлица, из ЕД „Сремска Митровица“, 
освајач бронзане медаље у квизу „Слагалица“ и хуманитарац 

Наш колега освојио је 
треће место у квизу „ТВ 
Слагалица“ и део новчане 
награде од 50.000 динара 

поклонио самохраном оцу 
за прикључење струје, 

који је до тада са троје 
деце живео у кући без 
електричне енергије.

Воли да се релаксира уз шах 
и преферанс, а у младости 

се бавио рукометом и 
кошарком

 ❚ Игор Бурлица
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На уздигнутој заравни изнад Гра-
дачке реке, на ободу шумовитих 
падина Голије, смештен је мана-

стир Градац. Непозната је тачна година 
изградње, али се претпоставља да је ма-
настир изграђен у другој половини 13. ве-
ка, на темељима некадашње цркве. Ма-
настир Градац, посвећен је Благовештењу 
Пресвете Богородице и представља за-
дужбину Јелене Анжујске, жене српског 
краља Уроша Немањића. Према писању 
њеног биографа, архиепископа Данила 
II, Јелена је била „од племена фрушког 
(француског), кћи славних родитеља, ко-
ји су били у великом богатству и слави”. 

Као краљица, Јелена Анжујска је 
много тога учинила за развој просвете 
и уметности. Она је основала прву жен-
ску школу у Србији, која је највероват-
није била сиротиште, организовала са-
купљање и преписивање књига, водила 
бригу о сиромашнима, подизала и об-
нављала цркве, како православне, тако 
и католичке. У храму манастира налази 
се мермерни саркофаг у коме је сахра-
њена Света краљица Јелена. Она се замо-
нашила у Цркви Светог Николе на Ска-
дарском језеру, где је и умрла 8. фебруа-
ра 1314. године. Приликом напада Тура-
ка, монаси су њене мошти сакрили, а по-
том их однели у манастир Градац, али се 

данас не зна место где оне почивају. Је-
лена Анжујска проглашена је светицом 
и њен дан прославља се 12. новембра. 
Осим моштију краљице Јелене, у мана-
стиру Градац налази се део моштију кра-
ља Драгутина, старијег сина краљице Је-
лене и краља Уроша, пренетих из мана-
стира Дечани.

За време турске владавине у мана-
стиру није било монаштва. Манастир је 
остао и без кровног покривача који је по-
стављен тек 1910. године. Потпуна ре-
конструкција главне цркве извршена је 
између 1963. и 1975. године. Манастир-
ска црква је једнобродна грађевина са 
куполом, трочланим олтарским просто-
ром, правоугаоним певницама, припра-
том са две капеле које су сазидане уз њу. У 
архитектури цркве приметни су готички 
и романоготички елементи, те она при-
пада споменицима грађеним у рашком 
стилу. Зидно сликарство манастира Гра-
дац очувано је само у деловима, притом 

је приказ ктиторке краљице Јелене и да-
нас видљив. У манастиру се налази ори-
гиналан камени иконостас из времена 
градње. У олтарском простору налазе се 
композиције Причешћа апостола и по-
прсја Богородице и мртвог Христа у кон-
хама ђаконикона и проскомидије. Из ци-
клуса великих празника у наосу се нала-
зе: Рођење Христово, Христов улазак у 
Јерусалим, Распеће Христово и Успење 
Богородице. Ктиторска композиција на-
лази се на јужном, а композиције исто-
ријске садржине на западном зиду нао-
са. У припрати се налазе Благовести, Бо-
городичин циклус и Васељенски сабори. 
У југоисточном делу порте налази се ма-
ла Црква Светог Николе, која је најверо-
ватније подигнута пре главне цркве.

Од 1982. године отпочела је изградња 
конака и манастир је потпуно оживео. Но-
ви конак је изграђен 1990. године, када је у 
манастиру у потпуности обновљен духов-
ни живот. Данас манастир Градац је жен-
ски манастир на челу са игуманијом Ефи-
мијом. У манастиру постоји иконописач-
ка радионица, а монахиње се баве и руко-
творинама – златовезом и ткањем.

Занимљиво је да су током 2005. годи-
не у манастиру Градац урађени заштит-
на сондажна и ревизиона археолошка ис-
траживања. Тада је откривен и праисто-
ријски културни слој укупне дубине 0,8 
метара. Утврђено је да овај праисториј-
ски  културни слој припада далекој про-
шлости, од раног до развијеног бронза-
ног доба. На овом локалитету пронађена 
је керамика која датира из раног брон-
заног доба.

Манастир Градац може да се похвали 
и са неколико лепих манифестација. По-
четком маја, у манастиру Градац, тврђа-
ви Маглич и у Краљеву традиционално 
се организује културна манифестација 
„Дани краљице Јелене”. Сваке године у 
мају прославља се догађај када је краљ 
Урош I, у част љубави према француској 
принцези Јелени из рода Анжуја, а ка-
сније и српској краљици, наредио да се 
долина реке Ибар засади мирисним јор-
гованима како би је тај предео подсећао 
на њен завичај – француску Провансу. 
Захваљујући овој дивној средњовеков-
ној љубавној причи, читава долина реке 
Ибар добила је назив Долина јоргована 
или Долина краљева. Током манифеста-
ције Дани јоргована одржавају се реци-
тали, такмичења и витешке игре, те сâм 
манастир постаје стециште бројних по-
клоника уметности. Након спроведених 
конзерваторских радова и обнове мона-
шке заједнице (сестринства), манастир 
Градац као духовно средиште и данас 
плени својом лепотом и истиче се као је-
дан од најлепших српских средњовеков-
них манастира и културно-историјских 
споменика. ана стјЕЉа

упоЗнајМо срБију Манастир Градац 

Манастир Градац, 
из 13. века, посвећен je 

Благовештењу Пресвете 
Богородице. Грађен je у 

стилу Рашке школе 

Задужбина 
Јелене Анжујске
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Предан научник, 
правичан педагог
Професор и академик Јован Сурут-

ка личност је уз коју стоје титуле, 
предан научни и педагошки рад и 

богата професионална каријера. Рођен је 
1921. године у Бањалуци, у богатој трго-
вачкој породици. Након очевог банкрота 
и самоубиства, остао је да живи сâм са 
мајком. Још као мали показивао је ин-
тересовање за технику. Како је био оп-
чињен возовима, желео је да постане ма-
шиновођа, али га је живот одвео на другу 
страну. 

У родном граду завршио је гиманзију, 
након чега се уписао на Технички факул-
тет Универзитета у Београду. Нажалост, 
по избијању Другог светског рата, морао 
је да прекине студије, које је наставио на-
кон рата. Дипломирао је 1947. године на 
Електротехничком одсеку, а одмах по-
том се и запослио као асистент на Инсти-
туту за телекомуникације Српске акаде-
мије наука и уметности. Године 1950. иза-
бран је за предавача на Електротехнич-
ком факултету у оквиру предмета Теориј-
ски основи телекомуникационе технике. 

Наредне две године провео је у Паризу, на 
усавршавању у Националној лаборатори-
ји за радиоелектрицитет. У звање ванред-
ног професора на ЕТФ-у изабран је 1959, а 
за редовног 1968. године. Током свог рад-
ног века био је изузетно активан педагог и 
научник. Један је од професора који је нај-
заслужнији за успон, квалитет, дигнитет и 
славу овог факултета. 

Професор Јован Сурутка утемељио је 
модерну електромагнетику у Југослави-
ји. Такође, увео је и савремени концепт 
наставе предмета Основа електротехни-

ке. За предмете које је предавао, написао 
је изванредне уџбенике који су користи-
ли генерацијама студената Електротех-
ничког факултета. Међу његове најзна-
чајније уџбенике спада књига „Електро-
магнетика“.

Јован Сурутка током целог свог жи-
вота бавио се научним радом. Првен-
ствено се фокусирао на област електро-
магнетике, у оквиру које је посебну па-
жњу посветио теоријској и примењеној 
(нумеричкој) магнетици, као и теорији и 
пројектовању антенских система. Био је 
аутор и коаутор великог броја научних и 
стручних радова који су публиковани у 
реномираним међународним часописи-
ма и зборницима научних конференци-
ја. Аутор је запажене монографије „Јоно-
сфера и њен утицај на простирање крат-
ких таласа“. Под његовим руковођењем 
развијен је поуздан метод за израчуна-
вање електростатичких напона на изола-
торима затега стуб-антена, као и за из-
рачунавање високофреквенцијских на-
пона које индукује струја антене. По-
следњих година живота и рада, акаде-
мик Јован Сурутка, заједно са својим са-
радницима, био је ангажован у истражи-
вању изложености поља и зона сигурно-
сти у близини средњоталасних и дугота-
ласних антена, као и краткоталасних ан-
тена у облику диполних завеса.

Осим педагошког и научноистражи-
вачког рада, Јован Сурутка предано је 
обављао низ друштвених и руководећих 
функција. Био је декан Електротехнич-
ког факултета. За дописног члана Срп-
ске академије наука и уметности иза-
бран је 1974, а за редовног члана 1983. го-
дине. Био је један од оснивача Научног 
друштва Србије 1969, а 1998. године иза-
бран је за почасног члана Академије ин-
жењерских наука Србије.

За свој научни и стручни рад Јован 
Сурутка добио је многобројна призна-
ња и одликовања. Међу њима су најзна-
чајније: Октобарска награда града Бео-
града (1967), Теслина награда за научни 
рад (1993), Орден рада са златним вен-
цем (1965), Орден Републике са сребр-
ним венцем (1978) и Орден заслуга за на-
род са златном звездом (1986).

Човек импозантне биографије, ве-
ликог радног елана, строг али правичан 
педагог, академик Јован Сурутка биће 
упамћен као знаменити српски научник 
и вољени професор. ана стјЕЉа

ЗНАМЕНИТИ СРБИ: академик Јован Сурутка 

Професор факултета и 
академик Јован Сурутка био 

је утемељитељ модерне 
електромагнетике.

Био је декан 
Електротехничког 

факултета



На путу римских 
императора

Костолчани живе на земљи од онога 
што је у земљи. Земља се копа и из 
ње се помаљају хиљадама година 

старе кости мамута, древне грађевине 
римског царства, накит, алати и остали 
употребни предмети старих Римљана, 
па по томе Костолац постаје чувен у све-
ту и привлачан за туристе. Познат је као 
део популарне туристичке туре „Путеви-
ма римских императора“. Од ове године,  
у туристичку понуду моћи ће да уврсти 
и Музеј рударства. 

У Костолцу се копа и угаљ који се ту 
претвара у струју која осветљава Србију. 

Римски амфитеатар у Виминацију-
му спада у европску реткост. Половином 
минулог  месеца поново је оживео пово-

дом обележавање 1.700 година Милан-
ског едикта. Председник Србије Томи-
слав Николић тим поводом отворио је 
изложбу Народног музеја која приказује 
заоставштину Римског царства у нашој 
земљи, а потом је  изведена ,,Аида“ Ђу-
зепеа Вердија, први пут на отвореном у 
историји српске опере. 

Виминацијум је један од четири цар-
ска града. Прва два су Рим и Констан-
тинопољ, а друга два Сирмијум и Вими-
ницијум. Виминацијум је један од рет-
ких провинцијских престоних градова, 
можда и једини у целом Римском цар-
ству, на чијим рушевинама касније ни-
је подигнуто велико насеље, попут Ни-
ша, Београда или Солуна. Виминацијум 

је данас археолошко налазиште у близи-
ни Старог Костолца, а на само 12 кило-
метара од Пожаревца. Град који је био 
и римски војни логор настао је у првом 
и трајао је до почетка седмог века, када 
су га освојили и уништили Словени. Био 
је главни град римске провинције Гор-
ње Мезије, која се простирала на већем 
делу Србије. Виминацијум се крупним 
словима већ уписао у светску археоло-
шку карту. На месту овог римског гра-
да и легионарског логора до сада је отко-
пано 14.000 гробова и откривено 50.000 
предмета, од тога 1.000 златних. 

Обимна археолошка истраживања 
започета су 1977. године и то пре свега 
због изградње термоелектране и отвара-
ња површинског копа Дрмно. Тадашња 
истраживања дала су изузетно богат ар-
хеолошки материјал. Пронађене су за-
натске радионице и пећи за печење опе-
ке и терме. У средишту терми биле су 
просторије за масажу. Купатило је било 
парно, а топао ваздух пролазио је изме-
ђу стубића и загревао опеку испод пода. 
Вода је у аквадукте стизала са удаљено-
сти од 10 километара. Судећи по прона-
ђеним лампама, Римљани су се купали 
и ноћу. На овом простору пронађен је и 
маузолеј, за који се претпоставља да је 
гробница цара Хостилијана, сина цара 
Трајана Деција.

Европа је о Виминацијуму била оба-
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Када су почела ископавања, 
ко се бави ,,Пројектом 

Виминацијум“, када 
је настао град, колике 
су резерве угља и где је 

пронађена мамутица Вика 
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вештена већ крајем 17. и почетком 18. ве-
ка, када овим просторима пролази углед-
ни путник из Падове, гроф Марсиљи, ко-
ји је написао тротомно дело, незаобила-
зно у проучавању прошлости Србије. 

Пројекат Виминацијум, поред архео-
лога, окупља математичаре, електроин-
жењере, геофизичаре, геологе, петроло-
ге, истраживаче који се баве даљинском 
детекцијом, 3D моделовањем и препозна-
вањем облика, али и вештачком интели-
генцијом. Њихова жеља је да тргови, хра-
мови, позоришта и хиподром, купатила, 
улице и четврти града изроне из ораница 
у којима су се вековима налазиле и поста-
ну део светске културне баштине.

Костолац се први пут помиње у списи-
ма 1380. године. Име му је настало од ла-
тинске речи „castellum“, односно „castel“, 
што значи градско утврђење квадратног 
облика. На његов развој одлучујући ути-
цај имали су отварање рудника угља 1870. 
године, као и рудника „Кленовник“ 1883. 
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Песнички врт у црквеној порти
Занимљиво је да је црквена порта настала на 
месту локалног градског сметлишта. Наиме, на 
ободу данашње порте била су два брега смећа 
које се ту таложило дуги низ година. Децембра 
2000. године ђубре је уклоњено, а данас је на 
њему стасало око 150 различитих садница. У 
једном делу посебно су засађене 33. Свака 
садница је посвећена неком живом или 
упокојеном српском песнику и писцу, тако да 
своје саднице имају Иво Андрић, Милош 
Црњански, Десанка Масимовић, Васко Попа, 
Стеван Раичковић, Србољуб Митић, а од живих 
Добрица Ерић, Ана Дудаш, Раша Перић, Матија 
Бећковић, Слободан Ракитић, Рајко Петров 
Ного и други. Издата је и збирка њихових 
песама о воћу - „Костолачки песнички врт“. 



године. Захваљујући рудницима угља, у 
прошлом веку подигнута је колонија за 
становање радника, зграда управе рудни-
ка, кафане, пристаништа, приватне куће... 
Дакле, поред села Костолца развило се ру-
дарско насеље у коме су становали рудари 
и радници који су радили у млину, цигла-
ни и фабрици стакла. 

Постоје претпоставке да је Костолац 
једно од првих словенских насеља наста-
лих у дунавском прибрежју, крају који је 
најраније на Балкану насељен словен-
ским живљем (још у осмом веку). Несум-
њиво је да је настао на рушевинама сред-
њовековног града Браничева, а овај пак 
на рушевинама римског Виминацијума. 
Град Костолац развио се од сасвим новог 
насеља које је почело да се гради за вре-

ме Другог светског рата (1942. године). 
Тада је подигнуто 26 стамбених и седам 
јавних зграда. Године 1948. у ТЕ ,,Мали 
Костолац“ уграђена је машинска опрема 
из термолектране у Београду, прве јавне 
електране у Србији. Костолац је прогла-
шен градом 1950. године, а данас има око 
15.000 становника који су припадници 26 
нација и етничких група, јер су у рудар-
ски градић долазили с разних страна. 

У костолачком угљеном басену, у 
ужем смислу, угља има на подручју Ко-
столца, села Дрмна, Кленовника, Ћири-
ковца и Пољана на површини од око 100 
квадратних километара.  Има четири 
лигнитна слоја и по резервама угља на 
трећем је месту у Србији - после Косме-
та и Колубаре. Сматра се да је рударство 
у Србији почело у Костолцу. 

Костолачка црва веома је млада. Те-
мељи су јој освећени крајем 1999. године. 
Она је прва парохијска црква у СПЦ која 
је посвећена Светом Максиму Исповед-
нику. Максим Исповедник (581-662) ро-
ђен је највероватније у Цариграду, у пле-
мићкој породици, и још у младости за-
узео је високо место на двору византиј-
ског цара Ираклија. Око 615. године на-
пушта јавне функције и постаје монах. У 
оно време био је јерес веровати да Христ 

има и човечанску и божанску природу, 
па је осуђен, мучен и протеран у изгнан-
ство, где је убрзо умро. Недуго затим, ње-
гово учење је оправдано на Шестом васе-
љенском сабору у Цариграду и он је про-
глашен за свеца. 

Костолачку цркву иконописао је Грк, 
отац Стаматис, један од најбољих иконо-
писаца у православном свету.

слобоДан стојићЕвић

74   kWh ..... јун 2013.

упоЗнајМо срБију

Гробље мамута
Значај простора на којем је подигнут 
Виминацијум много је старији од древног 
града. Овде је 2009. године пронађен скелет 
женке мамута стар око милион и по година 
који представља светску реткост. Откако се 
обављају арехолошка истраживања у свету су 
пронађена само 23 цела скелета мамута, а 
међу њима је и наша Вика, како су крстили ову 
мамутицу. 
Минулог јуна на простору Виминацијума 
пронађени су нови фосили. Претпоставља се 
да се поред римске царске гробнице налази 
читаво гробље мамута. 
До сада откопане кости показују да је овај 
примерак претка слона био много већи од 
мамутице Вике. Овај део новог скелета дужи је 
од 10 метара.






