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 ❯Рeвитaлизaциje у хидРoсeктoРу

Већа ефикасност, 
мањи трошкови



Ефикасно против крађе
Контрола мерних места редован је посао 

у свим деловима Оператора дистрибутивног 
система „ЕПС Дистрибуција“. Монтер из ЕД Нови 
Сад контролише бројила, што је ефикасан начин 
за откривање нелегалне потрошње електричне 
енергије.
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Наш успех на Светском првенству у Казању и 
освајање првог места не би били могући без 
„Електропривреде Србије“ и хвала ЕПС-у на 

томе што континуирано подржава рад ватерполо 
савеза Србије, рекао је 11. августа Немања Маријан, 
генерални секретар ватерполо савеза Србије, током 
разговора са александром Обрадовићем, директором 
„Електропривреде Србије“. 

у делегацији светских шампиона у посети јП ЕПС 
били су златни „делфини“ бранислав Митровић, 
Душко Пијетловић и Милан алексић. 

- честитам нашим светским шампионима и 
ватерполо савезу Србије. ЕПС је поносан што пружа 
подршку овом тиму јер су ватерполисти небројено 

пута доказали да припадају самом врху овог спорта и 
навикли су нас на врхунске резултате на међународним 
такмичењима - рекао је Обрадовић. - Мисија 
„Електропривреде Србије“ није само да обезбеди 
сигурност снабдевања електричном енергијом грађана 
и привреде Србије већ смо и друштвено одговорна 
компанија која подржава српски репрезентативни 
спорт. Од 1. јула, када је ЕПС ефикасније организован, 
наш успех мери се не само профитом већ и тиме 
колико помажемо друштву у ком послујемо. ЕПС ће и 
убудуће бити друштвено одговорна компанија, која 
пружа помоћ најугроженијима, онима којима је помоћ 
најпотребнија, али и вредним и успешним српским 
репрезентативним спортистима.  Р. Е.

Епс објЕкТиВ

Отварање и развој енергетског тржишта веома 
су важни за енергетску стабилност не само 
Србије него и читавог региона, изјавио је 

премијер александар вучић 27. августа на скупу 
поводом 10-годишњице Енергетске заједнице 
земаља југоисточне Европе. Он је оценио да је процес 
евроинтеграција изузетно значајан за Србију и 
истакао да је Србија међу првима потписала уговор о 
формирању Енергетске заједнице.

Наводећи да та заједница предвиђа и 
прилагођавање националних стратегија у циљу 
развоја и промоције економског и еколошког развоја 
у енергетици, премијер је констатовао да је Србија 
међу водећим земљама у региону, али и упозорио да 
ту област није лако развијати по стандардима Еу.

- Отварање и развој регионалног тржишта процес 
је који је почео и требало би да омогући пословање 
у енергетском систему по тржишним условима, а 
захваљујћи географском положају преносни енергетски 
систем Србије кључан је за добру повезаност струјом и 
гасом у целом региону - истакао је вучић. 

Председник владе Србије указао је да ће 
реализацијом трансбалканског коридора бити 
испуњена три циља из европских директива. 

Премијер вучић је подсетио да је приоритетни 
пројект за Србију изградња гасне интерконекције 
с бугарском, упозоривши да наша земља, осим 
снабдевања из берегова, нема алтернативан 
ток снабдевања гасом. Обраћајући се високим 
представницима Еу, он је навео да тај пројекат Србија 
не може извести сама, без помоћи Еу. Извор: Танјуг 

Фото Танјуг

// Десет година од оснивања Енергетске заједнице 

србија је лидер у енергетици 

// Директор ЕПС-а примио златне ватерполисте 

ЕНЕРгЕтСКи СиСтЕМ СРбијЕ КључаН јЕ за 
ДОбРу ПОвЕзаНОСт СтРујОМ и гаСОМ у цЕлОМ 
РЕгиОНу, РЕКаО јЕ ПРЕМијЕР вучић 

Епс уз светске шампионе



Колубарски коп „тамнава 
– запад“ крајем августа 
прошле године био је 
велико језеро. Налик мору. 
Многима је тада изгледало 

као да предстоји немогућа борба 
човека против толике количине 
воде. било је у „тамнави – запад“ 
чак 187 милиона кубика воде. Равно 
количини у власинском језеру.  

грдосије од рударских машина 
заробила је водена стихија и све 
је личило на призор из неког од 
популарних апокалиптичних 
филмова. Некада моћни багери 
стајали су усред тамнавског 
„језера“, а прогнозе и нису биле 
превише оптимистичне. 

и разни стручњаци су 
процењивали да ће бити 
потребне године за опоравак 
највећег копа који ради у систему 
„Електропривреде Србије“. ипак, 
упорност, труд и даноноћни 
рад колубарских рудара 
вратили су поново живот на коп 
„тамнава - запад“. запослени у 
„Електропривреди Србије“ уложили 
су много знања и стручности, а 
неретко и храбрости како би коп 
поново био оспособљен. важно је и 
што је ЕПС успео да, уз поштовање 
стриктних мера безбедности и 
здравља на раду и свих мера 
заштите животне средине, испумпа 
воду из колубарских копова и 
практично овај процес уведе у 
историју процеса у рударској пракси 
света. 

Прве количине угља са 
„тамнаве“ кренуле су већ крајем 
децембра прошле године, али то 
није био крај посла. Ремонти и 
поправка машина извађених из 
муља и воде били су приоритет. 
Корак по корак опорављао се 
велики коп. Свака нова, обновљена 
и сређена машина доносила је нову 
сигурност за цео систем ЕПС-а. 

а често се чини да смо сви 
заборавили на то како је све 
изгледало у мају и јуну прошле 
године, а наставило се наредних 

месеци са непогодама у Костолцу, а 
касније и у источној Србији. тада, када 
су временске непогоде показале 
своје најцрње лице, све очи биле су 
упрте у запослене у ЕПС-у. циљ је био 
одржати систем – било је важно само 
да Србија има довољно електричне 
енергије. тада су запослени у ЕПС-у 
за јавност били истински хероји. Они 

то јесу и данас, и то су сваки дан, иако 
се све то често заборавља у данима 
када све иде уобичајеним током. 
јер ни данас није лако произвести 
тону угља или киловат-сат, нити 
поправљати мрежу на више од 
40 степени целзијуса. лако је све 
коментарисати из климатизоване 
просторије, без икакве идеје како је 
негде тамо на копу у „Костолцу“ или у 

„Колубари“, када се угљена прашина 
лепи за руке и лице, уз паклене скоро, 
па афричке врућине. 

Нема, међутим, ни простора за 
кукање. Данас су у току интензивни 
ремонти и припреме како би 
наредна зимска сезона прошла што 
сигурније. јер без припрема, нема 
ни помисли на то да ће систем бити 

спреман за хладне дане. за раднике 
„Електропривреде Србије“ то и није 
нови задатак, јер свако лето доноси 
неке нове ремонте и нове поправке. 
а задатак ће бити испуњен, као 
и увек. јер рудари, термаши, 
запослени у хидроелектранама и 
дистрибуцијама и на пословима 
снабдевања увек испуњавају све 
задатке, па и оне најтеже. 

лаКО јЕ СвЕ 
КОМЕНтаРиСати 
из 
КлиМатизОваНЕ 
ПРОСтОРијЕ, бЕз 
иКаКвЕ иДЕјЕ 
КаКО јЕ НЕгДЕ 
таМО На КОПу у 
„КОСтОлцу“ или 
у „КОлубаРи“, 
КаДа СЕ угљЕНа 
ПРашиНа лЕПи за 
РуКЕ и лицЕ, уз 
ПаКлЕНЕ СКОРО, 
Па афРичКЕ 
вРућиНЕ

УВодНик Пише  //  Алма Муслибеговић

Нема нерешивих 
задатака 
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Енергетика има значајно 
место у преговорима 
Србије за приступање 
Европској унији и поред 
пољопривреде, животне 

средине, транспорта и регионалне 
сарадње, једно је од поглавља на 
којима је посебан акценат током 
процеса преговора – каже у 
разговору за „ЕПС Енергију“ тања 
Мишчевић, шеф Преговарачког тима 
за вођење преговора о приступању 
Републике Србије Европској унији. 

Наша саговорница сматра да 
је енергетска безбедност један 
од кључних циљева које свака 
држава мора постићи, а Србија 
је пажљиво пратила све шта се 
дешава у Европској унији на развоју 
енергетске политике и стварања 
енергетске уније. Она истиче и да је 
Србија већ 10 година део Енергетске 
заједнице југоисточне Европе и 
да већ дуго примењује европске 
обавезе у енергетици. 

 ❯колико је енергетика одмакла у 
прилагођавању?

Енергетика је једно од кључних 
поглавља и веома смо добри у 
овој области. Постоји добар ниво 
усклађености и то је резултат 
досадашњег рада и спровођења 
обавеза према Споразуму о 
Енергетској заједници. Са планом 
реструктурирања, односно 
раздвајања делатности у области 
гаса, усвајањем Стратегије 
енергетике, законом о енергетици 
имамо значајан напредак у овој 
области. Можемо се похвалити и то 
ће се видети у годишњем извештају 
о напретку. у јуну смо имали 
пододбор за спровођење Споразума 
о стабилизацији и придруживању и 
говорило се о енергетици. Европска 
комисија је веома задовољна 
учињеним напретком и то ће писати 
у годишњем извештају који ће бити 
представљен почетком октобра. 
било нам је познато да ће поглавље 
15, заједно са поглављем 21, у делу 
трансевропске мреже у области 
енергетике, бити поглавља у 
процесу приступања која завређују 
значајну пажњу. Пратећи искуства 
других, посебно црне горе, знали 

смо да је реч о поглављима у којима 
постоје мерила за отварање. Сада 
чекамо објављивање извештаја 
нашег стања који ради Европска 
комисија и на основу претходних 
искустава очекујемо два мерила 
за отварање овог поглавља. Прво 
је реструктурирање, односно 
раздвајање дистрибутивне 
делатности у области енергетике. 
у области електричне енергије, 
„Електропривреда Србије“ је 
то раније завршила. Преостало 
је раздвајање у „Србијагасу“, 

што је била обавеза и према 
Енергетској заједници. Друго 
мерило се односи на обавезне 
резерве нафте, јер свака држава 
чланица мора имати обавезне 
резерве нафте. у првом моменту 
су задовољавајуће резерве за 45 
дана без дотока сирове нафте, а у 
каснијим фазама се тај број дана 
повећава до два месеца. Србија 
већ сада ради на испуњавању 
та два мерила. Са Енергетском 
заједницом договорен је план 
реструктурирања „Србијагаса“, 

РЕОРгаНизација 
ЕПС-а НијЕ 
СлучајНОСт 
Нити иНциДЕНт, 
тО јЕ ПРОцЕС 
КОји јЕ ПОчЕО 
ПРЕ НЕКОлиКО 
гОДиНа 
РазДвајањЕМ 
ДиСтРибутЕРа, 
ПРОизвОЂача 
и СвЕга ОНОга 
штО јЕ ОбавЕзНО, 
а аКтуЕлНО 
РЕСтРуКту-
РиРањЕ јЕ 
НаСтаваК
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Енергетика 
заслужује похвале 

иНТЕрВјУ тања Мишчевић // шеф Преговарачког тима за 
приступање Србије ЕУ
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који је усвојила и влада Србија. 
Министарство енергетике је још у 
јуну представило план изградње 
обавезног складишта нафте, и то је 
у већ дужем периоду предмет рада 
министарства енергетике. 

 ❯закон о енергетици је прилагођен 
прописима Ез, али колико се може 
применити у пракси? 

закон је релативно лако 
написати. Сагледа се ситуација, 
прилагоде искуства и напише текст 
закона, али веома често може доћи 
до проблема у имплементацији.  у 
фази када се отворе преговори о 
чланству у било ком од поглавља, 
па тако и у области енергетике, 
Европску унију мање занима 
колико имамо закона, јер не бисмо 
до те тачке дошли да их немамо, 
више их занима спровођење у 
пракси – да докажемо да смо по том 
закону поступили. Мери се пракса, 
односно резултати свега онога што 
је предвиђено, а не број усвојених 
закона. 

 ❯Пре два месеца ЕПс је организован 
на другачији начин. уместо 
некадашњих 14 привредних 
субјеката сада послују три. колико 
се то уклапа у стандарде Еу и 
колико је ЕПс на добром путу 
да изгледа као сличне европске 
компаније?

Реорганизација ЕПС-а није 
случајност нити инцидент, то је 
процес који је почео пре неколико 
година раздвајањем дистрибутера, 
произвођача и свега онога што 
је обавезно по правилима Еу, 
а актуелно реструктурирање 
је наставак. то је начин како 
да ефикасније функционише 
велико предузеће. Европска 
унија није та која дефинише 
како ће изгледати енергетске 
компаније, већ подржава начин 
за који се држава определила. 
веома је важно одржавати сталну 
комуникацију са представницима 
Европске заједнице и са људима из 
Директората за енергетику. 

 ❯ЕПс је свакако један од најважнијих 
учесника у примени свих европских 
директива, има веома много обавеза 
не само у области енергетике него и 
заштите животне средине. Шта су ту 
најважнији задаци?

Не могу се раздвојено 
посматрати енергетика и заштита 
животне средине. и Споразум о 
Енергетској заједници их посматра 
на целовит начин. током преговора 
о чланству са Еу, уз добру 
аргументацију моћи ћемо да оно 

што је договорено са Енергетском 
заједницом узмемо као основу 
за преговоре о чланству. битно је 
да неке од великих директива у 
области заштите животне средине, 
као што су директива о великим 
ложиштима, директива о ваздуху, 
директива о водама, не нанесу 
превише штете грађанима. Не 
произвођачима, него нама као 
крајњим потрошачима. јер ће се сви 
ти трошкови видети у цени струје, 
коју ћемо добити кроз рачуне. 

 ❯у преговорима са Енергетском 
заједницом рок за примену 
директиве о великим ложиштима је 
померен. зашто је то важно?

тиме се показује да имају 
разумевање да су примене 
директива веома тешке не само за 
нас већ и за земље Еу. Ове године 
истиче прелазни рок за затварање 
постројења за производњу кокса 
у Пољској и прелазак на чистије 
изворе енергије. Пољска, како сами 
кажу, има озбиљних проблема да 
своје обавезе испуне. и због тога 
ће имати значајних проблема са 
Еу. шта то за нас значи? то значи 
да када будемо тражили прелазни 
период, морамо добро да га 
образложимо. Нећемо рећи треба 
нам десет година и тачка, већ ћемо 
образложити шта радимо годину 
по годину да би смо достигли 
стандарад Еу.

 ❯колико смо као земља у тој 
области заштите животне средине 
напредовали, посебно у индустрији?

Правно веома, јер смо 
ускладили и прихватили стандарде, 
можда и сувише брзо, али остаје 
питање имплементације, односно 
могућности да то заиста буде и 
спроведено. ипак, треба подићи 
и свест обичног човека о заштити 
животне средине. у Еу је то једно од 
веома важних питања. јер заштита 
животне средине не познаје границе. 
Нема тога што ће зауставити 
озбиљну енергетску хаварију. 
Дим не можете зауставити, он ће 
прећи границу. учење о потреби 
заштите животне средине и везе са 
енергетиком су веома важни. 

 ❯Пројекти заштите животне 
средине веома су скупи. како их 
финансирати? 

Нису финансије једини 
проблем. значајан проблем су 
локалне самоуправе, односно 
дозволе, брзина у одговарању, 
корупција. то су препреке за 
многе пројекте, па и оне у области 
заштите животне средине. али 

једина велика, озбиљна средства 
за пројекте долазе из Европске 
уније. Према првим проценама у 
плану за усклађивање, за заштиту 
животне средине потребно је 
скоро 11 милијарди евра. знамо већ 
сада да ни то неће бити довољно 
за потпуно усклађивање, и та 
средства не можемо да добијемо 
без јасних и прецизних пројеката, 
које можемо спроводити само 
ако то ради централна и локална 
самоуправа и, наравно, они који су 
корисници пројекта. Први највећи 
извор средстава је Еу, сада је то iPa, 
а у будућности су то структурни 
фондови када постанемо чланица 
Европске уније. имамо и домаћа 
средства из буџета и из зеленог 
фонда, односно фонда за заштиту 
животне средине. важно је да 
схватимо да усклађивање у области 
животне средине није трошак, 
него инвестиције. Реч је о озбиљној 
индустрији, циркуларној економији 
која се базира на рециклажи, као 
и енергетској ефикасности која 
заправо може да донесе средства. 

 ❯како ви оцењујете саме кораке 
„Електропривреде србије“ и 
енергетике србије у области 
заштите животне средине, 
обновљивих извора, самог 
прилагођавања, да ли је ЕПс 
ухватио корак?

Да, и ту збора нема. у 
претходних годину дана урађено 
је много, од Стратегије до 
закона о енергетици, планова 
реструктурирања. Када постоји 
јасна решеност шта је циљ, 
много се може урадити. то треба 
потенцирати. Не зависи све од 
политичких одлука, много зависи 
од воље и решености људи да раде.

 ❯имамо ли људе који ће све то да 
спроведу?

имамо, али нажалост, таква 
врста искустава и знања су 
врло интересантна за приватни 
сектор. Држава се не може борити 
са приватним сектором када 
је реч о надокнадама за добро 
квалификоване људе. за сада 
радимо на значају и важности 
ентузијазма за овај процес и то 
задржава људе. али у наредним 
фазама или ћемо их изгубити или 
ћемо наћи начина да их задржимо, 
посебно кроз реформу државне 
управе. Не говорим нужно о већим 
платама, него о бољим позицијама, 
бржем напредовању, бољој обуци, о 
везивању за државну управу.

А. Муслибеговић

Без 
раздвајања 

 ❯зашто је енергетска 
ефикасност област у 
којој смо најлошији? 

Потпуно смо занемарили 
енергетску ефикасност. 
Премијер александар 
вучић такође је говорио 
да је то једна од области 
у којој можемо 
напредовати и надам се 
да ће га сви озбиљно 
схватити. значајно је што 
процес преговора о 
приступању не раздваја 
енергетску ефикасност и 
рециклажу, као ни 
обновљиве изворе 
енергије. 
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александар 
Обрадовић, директор 
„Електропривреде 
Србије“, посетио је 
12. августа Косово и 

Метохију и у грачаници се сусрео 
са пословодством и радницима 
електропривредних предузећа са 
ових простора. Први човек ЕПС-а 
разговарао је са представницима 
површинских копова „Косово”, тЕ 
„Косово“ и Електродистрибуције 
„Електрокосмет”.

Ово је била прва посета 
директора ЕПС-а радницима са 
Косова и Метохије после 1999. 
године. Радници су желели да 
сазнају да ли има неких промена 
у вези са статусом њихових 
предузећа у оквиру ЕПС-а, а 
Обрадовић је тражио да изнесу 
своје виђење тренутне ситуације, 

као и идеје и предлоге како да се 
што боље и више искористе људски 
и други ресурси које ЕПС има на 
Косову и Метохији. заједнички циљ 
је профитабилније и ефикасније 
пословање јединственог предузећа.

- уз велику подршку владе 
Републике Србије створили смо 
јединствено предузеће чији сте 
ви део, а које може и треба да 
постане лидер у региону. у склопу 
тога директори косметских 
предузећа добили су инструкције 
да сагледају ресурсе и могућности 
и да на основу тога користимо 
потенцијал који имамо. ви сте наши 
радници, али ЕПС није буџетска 
фирма. Новац никоме не пада са 
неба и мора да се заради и зато су 
нам неопходни још озбиљнији и 
одговорнији и рад и размишљање - 
рекао је Обрадовић, обраћајући се 

радницима у грачаници. - До сада је 
и могло да буде и неких проблема, 
углавном на локалу, у погледу 
вашег ангажовања у субјектима 
ЕПС-а, али тога више нема. Морамо 
максимално да упослимо људе, 
као и да интегришемо раднике са 
Косова и Метохије, јер јачањем 
ЕПС-а отварамо нова, стварна 
радна места. Радницима треба 
посао, а не социјална помоћ. 
у зависним друштвима ЕПС-а 
обављали сте многе одговорне и 
тешке послове и зато очекујем да 
искористимо све ваше могућности 
и ресурсе. тиме ћете показати 
да припадате једном новом, 
респектабилном енергетском 
систему у овом региону. 

Представници пословодства, 
синдиката и радници јавних 
електропривредних предузећа са 
Косова и Метохије сложили су се да 
оно што је политички изгубљено 
мора и може економски корак по 
корак, да се враћа, те да ЕПС мора 
на разне начине да буде присутнији 
на целом Косову и Метохији. 
Радници са Косова и Метохије 
указали су да не желе да живе од 
милостиње, већ да хоће да раде све 
послове у ЕПС-у. Они су истакли 
да не желе да буду терет, већ део 
који ће доприносити извршавању 
зацртаних задатака.

Милош Терентић

ОвО јЕ била 
ПРва ПОСЕта 
ДиРЕКтОРа ЕПС-а 
РаДНициМа 
Са КОСОва и 
МЕтОХијЕ, ПОСлЕ 
1999. гОДиНЕ

Манастири
током посете радницима 
на Косову и Метохији 
Обрадовић је обишао 
манастире грачаницу и 
високе Дечане, као и 
цркву Светог василија 
Острошког у 
лепосавићу. Први човек 
ЕПС-а разговарао је са 
владиком теодосијем, 
игуманом манастира 
високи Дечани Савом 
јањићем, председником 
општине грачаница 
владетом Костићем и 
начелником 
Приштинског округа 
Срђаном Петковићем.

догађаји
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// Директор ЕПС-а посетио раднике на Косову и Метохији 

биће посла у 
јединственом Епс-у 



Полагањем венаца 
на спомен обележје, 
погинулим и умрлим 
рударима у Старом 
Костолцу у „тЕ-КО 

Костолац“ обележен је празник 
рудара, 6. август и 145 година од 
почетка рударске делатности у овом 
угљеном басену. На овогодишњој 
свечаној академији у пензију је 
испраћен 101 радник из „тЕ-КО 
Костолац“. 

- „Електропривреда Србије“ у 
будућем развоју има чврсту вољу 
да унапреди своје пословање у 
свим сегментима - рекао је Драган 
јовановић, извршни директор за 
техничке послове производње 
енергије у ЕПС-у. - задовољство ми 
је што Дан рудара и вредан јубилеј, 
обележавамо у тренутку када је 
потпуно извесно да се реализују 
капиталне инвестиције са кинеским 
партнерима, од којих је најзначајнија 
изградња новог термоенергетског 
капацитета. то је појединачно 
највреднији привредни пројекат у 
Србији, а ради се о великом успеху 
стручних тимова, оних који су до 
сада радили на томе, као и оних 
који ће наставити да раде на овом 
пројекту.

На свечаној академији, којој 

су присуствовали представници 
ЕПС-а, браничевског округа, 
локалне самоуправе Пожаревца и 
Костолца, полицијске управе града 
Пожаревца, горан Хорват, директор 
огранка „тЕ-КО Костолац“, указао 
је на чињеницу да се у окружењу 
Костолца налазе значајни природни 
ресурси које треба рационално 
користити за опште добро свих нас. 

- улагања у Костолцу усмерена 
су ка што ефикаснијем искоришћењу 
свих ресурса и очувању стабилности 
производње. једнаку пажњу 
посвећујемо и унапређењу 

организационе културе, што је 
посебно важно у условима промене 
пословног статуса од 1. јула ове 
године – рекао је Хорват. 

у име пензионисаних радника 
захвалио се Момчило Петровић. у 
оквиру свечане академије изведен 
је позоришни игроказ, који је оживео 
тренутак из 1903. године када је у 
Костолцу засијала прва сијалица, а 
јовица тошковић прочитао је песму 
„трећa смена“. Сплетом игара из 
Србије, представили су се чланови 
Културно-уметничког друштва 
„Костолац“.  С. С.

На 18. међународној 
конференцији „управљање 
квалитетом и поузданошћу“, 

недавно одржаној у Пријевору, 
запослени у огранку Рб „Колубара“ 
Драган Миладиновић, инжењер за 
примену метода и техника иМС-а, и 
Дејан зекић, дипломирани инжењер 
рударства, добили су годишњу 
награду из области инжењерства 
квалитета. Признање је пристигло 
за стручни рад са насловом „алати 
квалитета у управљању ризиком у 
поступку набавке у Рб „Колубара“, 
а на конференцији је представљено 
више од сто радова из индије, 
шпаније, Руске федерације и региона.

Стручни рад „Колубариних“ 

инжењера представљен је још на 
прошлогодишњој конференцији, 
а његов задатак био је да пружи 
одговор на хипотезу да употреба 
алата квалитета у управљању 
ризиком интегрисаног система 
менаџмента може знатно допринети 
контроли и смањењу ризика у 
процесу набавке у Рб „Колубара“. 
иначе,конференција представља 
форум за презентовање нових 
научних резултата, развојних 
истраживања и примена у 
области квалитета и поузданости, 
индустријског и системског 
инжењерства, војног инжењерства, 
енергетске ефикасности и 
економичне производње.   Т. К.
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// у Костолцу обележен 6. август Дан рудара Србије 

Вредан јубилеј у знаку инвестиција

// Са конференције „управљање квалитетом и поузданошћу“

признање „колубариним“ 
стручњацима



Стратешки циљ у области 
безбедности и здравља на 
раду је да „Електропривреда 

Србије“ остварује своје производне 
резултате и планове без повреда 
на раду - истакла је тијана Перић, 
руководилац Сектора за иМС у 
Огранку „тЕ–КО Костолац“.

Округли сто Служби за 
безбедност и здравље на раду 
у огранцима „Електропривреде 
Србије“ посвећен актуелним 
темама и евалуацији нових мера, 
примењених у овој области, 
искоришћен је да се сумирају 

досадашњи резултати и представе 
планови за наредни период. 
захваљујући Друштву добровољних 
давалаца крви „тЕ–КО Костолац“, 
пожаревачкој Народној болници 
и црвеном крсту, организована је 
добровољна акција и у амбуланти 
термоелектране „Костолац б“ 
сакупљено је 40 јединица крви. 
зоран антанацковић, председник 
Друштва добровољних давалаца 
Костолца, уручио је златни знак 
црвеног крста Србије за хуманост 
костолачком Огранку ЕПС-а, који 
је примио александар јовановић, 

заменик директора „тЕ–КО 
Костолац“. 

Пројекат „унапређење 
управљања безбедношћу 
и здрављем на раду јП 
Електропривреда Србије“, који се у 
сарадњи са компанијом „лафарж“ из 
беочина реализује у огранцима „тЕ–
КО Костолац“ и „југоисток“, ушао 
је у завршну, четврту фазу. Рок за 
реализацију ове фазе, која се односи 
на примену позитивне праксе 
„лафаржа“ из области безбедности и 
здравља на раду је 31. децембар.

П. Животић

у ОКвиРу 
КаМПањЕ за 
ПОДизањЕ НивОа 
СвЕСти О зНачају 
бЕзбЕДНОСти 
и зДРавља На 
РаДу, 5. авгуСта 
јЕ у ОгРаНКу „тЕ-
КО КОСтОлац“ 
ОРгаНизОваН 
ДаН бЕзбЕДНОСти 
и зДРавља На 
РаДу

догађаји
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// у „тЕ-КО Костолац“ обележен Дан безбедности и здравља на раду

Да би се рад овлашћених 
контролних тела за 
оверавање бројила 

електричне енергије у доскорашњим 
дистрибутивним привредним 
друштвима, усагласио са актуелним 
статусним променама, татјана 
Клашић, директорка Сектора за 
интегрисане системе менаџмента 
јП ЕПС, са својим сарадницима, 
благовремено је започела све 
неопходне припремне радње. 
акредитационом телу Србије 12. 

// Почетак рада обједињеног                   Овлашћеног тела из „ЕПС Дистрибуције“ 

Нов жиг за    оверу бројила 

безбедност је одговорност 
свих запослених 



Ради обезбеђивања новог 
простора за одлагање 
пепела и шљаке који настају 

као продукт сагоревања угља у 
термоелектранама, Огранак тЕНт 
из Обреновца у оквиру јавног 
предузећа „Електропривреда 
Србије”, у наредном периоду 
планира изградњу нове касете 
„ц” депоније пепела и шљаке тЕ 
„Колубара” у великим црљенима. 
јавна расправа о овој теми одржана 

је 25. августа у лазаревцу, уз учешће 
представника стручне јавности, 
локалне самоуправе, тЕНт-а и тЕ 
„Колубара”. учесници су се сложили 
да је касета „ц” крајње неопходна 
за нормалан рад најстарије српске 
термоелектране у складу са 
европским еколошким стандардима.

- Да би тЕ „Колубара” могла 
да функционише у будућности, 
неопходно је да се на депонији 

пепела и шљаке формира нова 
касета „ц”, пошто касета која је 
тренутно активна може да се 
користи најдуже две године, темпом 
којим сада раде блокови. Ради 
изградње касете „ц” предвиђена 
је експропријација 35 хектара 
нове површине. Посао би био 
реализован у две фазе, јер је 
неопходно да постоје две касете, 
ради наизменичног режима рада 
- објаснио је Радослав Милановић 

директор тЕ „Колубара”.
у презентацији главног 

пројекта, коју су приредили 
стручњаци института „јарослав 
черни”, на новој касети „ц” биће 
примењене најсавременије светске 
мере и методе, од квашења 
такозваних сувих плажа, до 
заштите подземних вода гуменом 
фолијом, која је изузетно ефикасна, 
али и веома скупа.  

Први пут, како се чуло у 
дискусији, на територији општине 
лазаревац гради се касета која 
ће имати гумену фолију испод, 
чиме ће се спречити загађење 
подземних вода, што није био 
случај при изградњи депонија 
пепела тЕ „Колубара” и топлане 
вреоци. 

локална самоуправа градске 
општине лазаревац увек одговорно 
приступа заштити животне 

средине, прати рад енергетских 
постројења која поред тога што 
треба да обезбеде електричну 
енергију, улажу у еколошке 
пројекте, како не би угрожавале 
имовину и здравље људи који 
живе њиховој у близини. заштита 
животне средине, сматрају у ЕПС-у, 
заједничка је брига и задатак 
на чијем ће решавању сви бити 
ангажовани.    Љ. Јовичић

НОва КаСЕта 
„ц”  ДЕПОНијЕ 
ПЕПЕла и шљаКЕ 
НЕОПХОДНа 
за НОРМалаН 
РаД НајСтаРијЕ 
СРПСКЕ тЕ

11септембар 2015. // ЕПс ЕНЕРГиЈА

// јавна расправа о Пројекту изградње касете „ц” депоније пепела и шљаке тЕ „Колубара” 

Заједничка брига и задатак

јуна поднет је захтев за пренос 
акредитације са дотадашњих пет 
правних субјеката на нови правни 
субјект, односно на Оператора 
дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“. 

По овом захтеву, 
акредитационо тело Србије 3. јула 
донело је Одлуку о промени имена 
и обима акредитације и издало је 
Сертификат о акредитацији којим 
се потврђује да „ЕПС Дистрибуција” 
д.о.о. београд задовољава захтеве 

стандарда sRPs isO/ieC 17020:2012, 
те да је компетентна за обављање 
послова контролисања као 
контролно тело типа „ц”.

Након Сертификата, стигло 
је и Решење којим Министарство 
привреде овлашћује „ЕПС 
Дистрибуцију“ за обављање 
послова првог, редовног и 
ванредног оверавања бројила 
електричне енергије.  

Пошто су се стекли сви 
неопходни услови, технички 

руководиоци овлашћених тела из 
доскорашњих пет дистрибуција, 
јуче су раздужили жигове у 
Дирекцији за мере и драгоцене 
метале, а лидија Милићевић, 
технички руководилац, у име 
Овлашћеног контролног тела, 
задужила је нове жигове. тако је 
јуче на свих 15 локација контролног 
тела, од Суботице до врања, 
почела овера бројила новим 
жигом. 

Т. Зорановић

// Почетак рада обједињеног                   Овлашћеног тела из „ЕПС Дистрибуције“ 

Нов жиг за    оверу бројила 



Представници пољског града 
Нови Сонч и вишеграда, 
заједно са челницима локалне 

самоуправе Обреновца, посетили 
су 10. августа термоелектрану 
„Никола тесла а”. Посета највећем 
термоенергетском капацитету у 
Србији организована је поводом 
„Међународних сусрета у 
Обреновцу”, фестивала народног 
стваралаштва и фолклорне 
традиције који се одржава по шести 
пут. 

војин Несторовић, директор 
за корпоративне послове у 
огранку тЕНт, нагласио је да овај 
огранак ЕПС-а производи више 
од 50 одсто електричне енергије 
у Србији и представља значајан 
ослонац електроенергетском 
систему Србије. указујући на блиску 
пословну сарадњу Пољске и Србије, 
Несторовић је подсетио да су у 
тЕНт а својевремено уграђени 
котлови произведени у Пољској.

захваљујући на срдачном 
гостопримству, Марјан Риба, 

члан управе града Нови Сонч, 
рекао је да две земље енергетски 
повезује и чињеница да у Пољској 
бројне електране производе 
електричну енергију на угаљ, али 
и да се нада ће и убудуће бити 
заједничких пројеката у сарадњи 
електропривреда Србије и Пољске. 

за Славишу Мишковића, 
председника општине вишеград, 
ово није прва посета обреновачким 

термоелектранама. и пре доласка 
на ову функцију Мишковић је десет 
година радио у ХЕ „вишеград”, 
када је сарађивао са хидро и 
термосектором из ЕПС-а.

иван јегоровић, помоћник 
председника Општине Обреновац 
за спорт, истакао је да је тЕНт 
важан стратешки објекат не само за 
Обреновац, већ и за Србију.

М. Вуковић

Другом етапом изградње и 
адаптацијом 20 kV постројења 
тС 110/20 kV „Пећинци“ 

замењене су старе 20 kV ћелије и 
дограђене су укупно 22 нове ћелије, 
а уграђена је и нова заштитно-
управљачка опрема на 110 kV и 20 kV.  

изграђено је ново припадајуће 

трафо-поље 110 kV за нови 
трансформатор 110/20/10 kV снаге 
31,5 МVа и дограђене су нове 20 kV 
ћелије које су преузеле постојеће 20 
kV изводе. Потпуно је демонтирано 
постојеће постројење 20 kV и 
на његовом месту подигнуте су 
преостале нове 20 kV ћелије, тако да 
је трафостаница спремна и за нове 
кориснике.

Пуштањем у погон другог 
трансформатора, односно 
комплетно опремљене тС 110/20 kV 
„Пећинци“ са два далеководна и 
два трафо-поља са припадајућим 
трансформаторима 110/20/10 kV 
снаге 31,5 mVa обезбеђује се виши 
ниво поузданости и сигурности 
снабдевања и квалитета напона 
за све постојеће и очекиване нове 
кориснике система. та тС је сада 
техничким решењем и уграђеном 
опремом на нивоу најсавременијих 
европских трафостаница овог типа.

- Регионални центар 
„Електровојводина“ у оквиру 
„ЕПС Дистрибуције“ од данас 

обезбеђује виши ниво поузданости, 
сигурности и квалитета снабдевања 
електричном енергијом свих 
постојећих и очекиваних нових 
купаца електричне енергије у 
индустријској зони у Пећинцима, 
шимановцима и омогућава 
проширење производних 
капацитета компаније „bosh“ у 
шимановцима. значајно се смањују 
губици електричне енергије у том 
делу дистрибутивног система - 
истакао је мр Драгољуб Мучалица, 
директор Дирекције за планирање 
и инвестиције „Електровојводине“, 
приликом посете 25. августа. 

у изградњу и адаптацију тС 110/20 
kV „Пећинци“, уложено је око 200 
милиона динара. Електромонтажне 
радове извела је „Енерготехника 
јужна бачка“ из Новог Сада.
Комплетну припрему и реализацију, 
као и пројектовање, технички 
надзор, завршно испитивање и 
подешавање опреме реализовано 
је сопственим снагама Рц 
„Електровојводина“.  М. Ш.

у изгРаДњу и 
аДаПтацију 
тС 110/20 kV 
„ПЕћиНци“ 
угРаЂЕНа јЕ 
НајСавРЕМЕНија 
110 kV и 20 kV 
„siemens“ ОПРЕМа

догађаји
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Делегације Пољске и Републике Српске посетиле тЕНт а

Енергетска блискост

// завршена друга фаза изградње тС „Пећинци“

Већа поузданост, мањи губици



Када су прошле године 
у мају поплаве нанеле 
велику штету систему 
„Електропривреде 
Србије” и практично 

потопиле тамнавске површинске 
копове у Рударском басену 
„Колубара”, прогнозе су биле 
веома песимистичне. ипак, 
нешто више од годину дана након 
поплава, захваљујући огромном 
залагању свих запослених, великом 
труду и беспрекидној борби са 
природом, производња угља на 
најпродуктивнијем колубарском 
угљенокопу, копу „тамнава-запад“, 
враћена је на ниво пре поплава.

иако се из угла струке и 
технике најпре могло чути да ће 
за испумпавање воде из копа и 
опоравак и санацију производне 
опреме бити потребне године, 
рудари „Колубаре” још једном 
су показали да су најјачи када је 
најтеже и да, као и обично, успевају 
да пре задатих рокова квалитетно 
заврше све задатке. чак и онда када 
послови које раде нису класични 
рударски радови, чак и онда када се 
боре са природом, са водом ... 

у коп „тамнава-западно 
поље” улило се око 187 милиона 
кубика воде. Од најсавременијег 
копа „Колубаре”, „западно поље” 
претворено је у језеро у коме је 
остало заробљено девет багера, 

велики број машина помоћне 
механизације, трачни транспортери 
и друга производна опрема.... Док 
се вода уливала у коп, радници 
су успели да „спасу” једну веома 
вредну машину, а фотографија на 
којој стотине радника вуку струјне 
каблове и спасавају „одлагач” 
обишла је тада све медије. Као и тога 
дана, када су сви заједно, дишући као 
један, успели да на време подигну 
машину и заштите је од воде, радници 
овог угљенокопа су претходних 
15 месеци огромним залагањем и 
преданим ангажовањем, корак по 
корак, враћали коп на место носиоца 
производње.

Данас са „западног поља” пут 
обреновачких термоелектрана 
дневно одлази скоро 50.000 тона 
угља дневно, што је око 60 одсто 
дневне производње колубарског 
угљеног басена. Претходних 15 
месеци интензивно се радило 
на испумпавању воде, санацији 
и ревитализацији производне 
опреме и припремама за поновно 
укључивање у рад.

током летњег периода 
претходне године почело је 
испумпавање воде из копа, а овај 
процес је завршен крајем године. 
Све је урађено у складу са строгим 
прописима и правилима Светске 
банке о заштити животне средине. 
веома специфичан и надасве 
необичан пројекат месецима је био 
кључни посао на овом тамнавском 
копу.  Како се спуштао ниво 
воде у овом копу, тако су 
рударске справе 

полако, али сигурно „израњале”. 
Оно што је изузетно битно је да 
стабилност механизације која је 
била под водом није нарушена.

Седам месeци након што 
је производња на овом копу 
заустављена, поново је покренуто 
ископавање угља. Најпре је пред 
крај 2014. године покренут први 
угљени бтД (багер-трака-дробилана) 
систем на који је укључен нови багер 
глодар 5. Прве количине лигнита 
након поплава са „западног поља” 
су кренуле 26. децембра 2014. 
године, а ово је био веома значајан 
тренутак за сигурност и одржавање 
континуитета електроенергетског 
система у зимском периоду. Након 
санације багера глодара 1, који је до 
поплава био носилац тамнавске 
производње угља, са радом је крајем 
јуна ове године почео и други угљени 
систем. Двадесетак дана касније, 15. 
јула, и багер глодар 4 поново је почео 
с откопавањем лигнита. Сада су 
производни капацитети производње 
угља враћени на ниво пре поплава.  

Ово је изузетно значајно, не само 
за „Колубару” и „Електропривреду 
Србије” већ и за читав енергетски 
сектор. Стабилизација производње 
на најпродуктивнијем колубарском 
уљенокопу значи и стабилност и 
независност електроенергетског 
сектора.  Н. Живковић

тОКОМ 
ПРЕтХОДНиХ 
15 МЕСЕци 
ОгРОМНиМ 
залагањЕМ 
и ПРЕДаНиМ 
аНгажОвањЕМ, 
КОРаК ПО 
КОРаК, РаДНици 
вРаћали КОП На 
МЕСтО НОСиОца 
ПРОизвОДњЕ

Заштита 
Послови на „тамнава-
западном пољу” и даље 
су интензивни. Ради се на 
пројектима појачавања 
заштите од великих 
вода, а у оквиру радова 
санирања и сређивања 
речних корита и објеката 
који су током 
прошлогодишње 
поплаве деградирани 
ради се на три објекта 
који ће обезбедити 
додатну заштиту 
површинских копова од 
вода, поплавних таласа и 
бујичних наноса. Ради се 
на санацији и 
ревитализацији 
преостале производне 
опреме која је била 
потопљена, организацији 
посла на копу који је 
поново добио онај исти 
стари сјај и титулу 
колубарског лидера.
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// Од „језера“ до носиоца производње 

„Тамнава Запад“ 
поново лидер

6,4
МилиОНа тОНа лигНита 
ПРОизвЕДЕНО јЕ тОКОМ 
ПРвиХ ОСаМ МЕСЕци 2015. 
гОДиНЕ На „заПаДНОМ 
ПОљу”



у дому „Драгутин 
филиповић јуса“ на 
врачару, који се налази 
у оквиру центра за 
заштиту одојчади, деце 

и омладине, 11. августа отворена 
је сензорна соба намењена деци 
и омладини са поремећајем 
у развоју. „Електропривреда 
Србије“ донирала је средства за 
комплетно опремање сензорне 
собе, а пројекат је реализован у 
сарадњи са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања.

Сензорну собу отворили су 
александар вулин, министар 
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка питања, и 
александар Обрадовић, директор 
„Електропривреде Србије“. том 
приликом министар вулин истакао 
је да је сензорна соба велика ствар 
у животима деце и омладине са 
сметњама у развоју јер им на много 
начина помаже да свакодневно 
напредују. 

- Сензорна соба може да их 
умири, обрадује, помогне им да 
науче неке вештине и стимулишу 
осећај који им је природа негде 
ускратила. то је нешто најлепше 
што ова деца могу да добију. веће 

радости за њих једноставно нема. 
„Електропривреда Србије“ је то 
одмах разумела. Слоган ЕПС-а 
је „укључени у живот“ и на овај 
начин ЕПС се укључио у живот ове 

деце - нагласио је вулин. 
- Хвала ЕПС-у на овој донацији, 
али више од новца јесте осећај 
ове деце да се о њима брине, 
да су вољена и да су деца као и 
свака друга, која имају право на 
радост и да промене свој живот 
набоље. значајно је и да остале 
компаније у Србији следе пример 
ЕПС-а и да схвате да део њиховог 
профита треба да оде онима који 
су најнезаштићенији. 

александар Обрадовић, 
директор „Електропривреде 
Србије“, истакао je да све 
најуспешније фирме у свету имају 
веома јаке програме у оквиру 
друштвено одговорног пословања 
којима показују да је поред 
профита и социјална одговорност 
нешто по чему се мери успех. 

- и за ЕПС ће профит бити једно 
од главних мерила успеха, али не 
смемо да заборавимо да будемо и 
социјално одговорна компанија. 
иако се често у јавности води 
полемика о томе да ли компаније 
попут ЕПС-а треба да имају 

програме спонзорстава и донација, 
сматрам да ЕПС треба да има 
такав програм, а и наша компанија 
ће и убудуће пратити сличне 
иницијативе и колико год може 

помагати заједници, јер данас 
сви наши запослени имају разлог 
да буду поносни што помажемо 
институцијама као што је ова – 
истакао је Обрадовић.

заменик директора центра за 
заштиту одојчади, деце и омладине 
Миланка Каравдија захвалила је 
Министарству рада, запошљавања, 
социјалих и борачких питања и 
„Електропривреди Србије“ за помоћ у 
отварању специјалне сензорне собе.

- Сензорна соба је безбедно и 
сигурно место за децу са посебним 
потребама и помоћно средство за 
рад професионалцима да би деца 
развила сензорне потенцијале и да 
би могла лакше да се интегришу у 
спољну средину - објаснила је она.

за „Електропривреду Србије“ 
отварање сензорне собе у 
београду представља тек почетак 
пружања подршке онима којима 
је овај иновативни облик терапије 
најпотребнији, јер се у наредном 
периоду очекује отварање још три 
сензорне собе у институцијама 
широм Србије.  Ј. Благојевић

зНачајНО јЕ 
и Да ОСталЕ 
КОМПаНијЕ у 
СРбији СлЕДЕ 
ПРиМЕР ЕПС-а 
и Да СХватЕ Да 
ДЕО њиХОвОг 
ПРОфита 
тРЕба Да ОДЕ 
ОНиМа КОји Су 
НајНЕзашти-
ћЕНији 

УкљУчЕНи У жиВоТ
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// захваљујући донацији ЕПС-а отворена сензорна соба 

брига је више 
од новца

 ❚Александар Вулин и Александар Обрадовић на отварању сензорне собе

Шта је сензорна соба?
Сензорна соба је посебна просторија која се састоји од различитих 
елемената који потпомажу стимулацију чула слуха, вида, додира и 
мириса. то је место где особе са поремећајем сензорне интеграције 
могу да истраже и развију своје сензорне вештине, ослободе се 
стреса и напетости.
Сензорна интеграција је способност централног нервног система 
да прима, интегрише и обради инфомације из спољног света 
добијене путем чула. Слаба сензорна интеграција доводи до 
проблема у игрању, учењу и понашању детета.
Рад у сензорној соби је пре свега намењен деци и омладини који 
имају сметње сензорне интеграције и која манифестују 
необична понашања, као што су избегавање или претерано 
тражење додира, покрета, звукова и светлосних сензација. 
то су деца са поремећајима из аутистичног спектра, деца с 
недовољном менталном развијеношћу, са сензорним оштећењима, 
говорним потешкоћама, сметњама у учењу, проблемима у 
понашању... третман мора да изгледа као игра да би дете 
сарађивало с ентузијазмом који је неопходан за ефикасну 
терапију.
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за само 10 дана регионални 
центар „југоисток“, део 
оператора дистрибутивног 
система „ЕПС 
Дистрибуција“, успео је да 

постави 39 бетонских и дрвених 
стубова и 1.600 метара мреже и 
у манастир вета, у којем никада 

није засветлела сијалица, доведе 
струју. вета је само један од бројних 
манастира у Нишкој православној 
епархији којима је „југоисток“ 
последњих година изашао у 
сусрет. Раднике на терену обишао 
је 26. августа и Дарко булатовић, 
директор Рц „југоисток“.  

- Ово је само један од бројних 
манастира којима „југоисток“ 
помаже, а протеклих неколико 
година помогли смо манастирима 
у Сићеву, Островици, височкој 
Ржани, Сукову, Поганову, липовцу 
– рекао је булатовић. - Помоћ 
манастирима попут вете, који се 

налазе далеко и до ког се тешко 
стиже за нас је посебно значајна. 
живот је овде тежак, а друштвена 
одговорност нас обавезује да 
помогнемо. 

бојан Ђорђевић, водич за 
електроенергетске објекте, каже да 
није било нимало лако.

- Манастир је на веома 
неприступачном месту до ког се 
последњих неколико километара 
стиже планинским путељцима 
и козјим стазама, тако да је све 
што је урађено, урађено ручно. 
ископавање је био најтежи 
део посла јер је земља ниског 
квалитета, буквално камен до 
камена. Посебна похвала за 
раднике који су радили брзо, 
квалитетно и посао завршили на 
време без иједне повреде на раду – 
каже Ђорђевић.

Речи хвале за раднике 
„југоистока“ има и Дарко 
булатовић, који наглашава да 
је  овом, али и у многим другим 
приликама, њихова одговорност и 
пожртвованост била на највишем 
нивоу.

- Радници су максималну 
одговорност показали зимус, 
приликом  великих непогода у 
којима су и људски животи били у 
питању, тако да су овакви послови 
за њих само изазов и задовољство. 
Рад је најважнији параметар 
успешности, а тиме  „југоисток“ 
може да се похвали - нагласио је 
булатовић.

 Екипа Рц „југоисток“ остаје 
велики пријатељ овом манастиру 
на Сувој планини, а на позив 
свештеника Стефана чупића, 
присуствовали су првој литургији у 
осветљеном храму.

М. Видојковић

ПОСтављЕНО јЕ 
39 бЕтОНСКиХ 
и ДРвЕНиХ 
СтубОва и 1.600 
МЕтаРа МРЕжЕ 
и у МаНаСтиРу 
вЕта ПРви Пут 
јЕ заСвЕтлЕла 
Сијалица 
 
 

Скромни 
Манастир успеније 
Пресвете богородице у 
вети је средњовековни 
српски манастир 
посвећен успењу 
Пресвете богородице у 
саставу Нишке епархије. 
Према једном од 
најстаријих предања, 
манастир је 
највероватније из 
византијског периода, 
али поузданих података 
о томе када је подигнут 
нема. Први писани 
подаци потичу из 17. века 
када је заправо 
обновљен. Манастирска 
црква је скромног 
изгледа, личи на обичну 
зграду и не припада 
ниједном грађевинском 
стилу. без посебних је 
верских и историјских 
вредности, изузев 
путира који је поклон 
руских војника за покој 
душа својих другова 
изгинулих у 
ослободилачком рату 
1854. године. Манастир 
никада није имао струју 
нити је прикључен на 
водоводну мрежу. водом 
се снабдева са 
манастирских 
кладенаца, а ноћу се, до 
сада, осветљавао 
свећама и кандилом. 
захваљујући Рц 
„југоисток“ сваки кутак 
манастира данас има 
струју, чак су 
постављене и уличне 
сијалице како би пут од 
једног до другог здања 
био  осветљен.
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// Манастир вета на Сувој планини добио струју 

стигло светло 



циљ опсeжних 
тeхничких зaхвaта у 
хидрoeлeктрaнaмa 
„eлeктрoприврeдe 
Србиje“ јесте прoдужeње 

живoтног вeка пoстрojeњa, као и 
дугорочна и стабилна производња 
eлeктричнe eнeргиje нa бaзи 
кoришћeњa рeчних пoтeнциjaлa 
Србиje. Како ће зaштитa живoтнe 
срeдинe бити све већи импeрaтив 
приликoм eнeргeтских рaчуницa, 
oчувaњe и улaгaњe у сeктoр 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje 
бићe знaчajaн сeгмeнт дoмaћe 
eнeргeтикe, кoja ћe сe кoнтинуирaнo 
усaглaшaвaти сa eврoпским 
стaндaрдимa.

Рeчни вoдoтoкoви чинe jeдaн oд 
основа за производњу електричне 
енергије, a стрaтeгиjа рaзвoja 
eнeргeтикe увaжaвa нeoпхoднoст дa 
прoизвeдeнa eлeктричнa eнeргиja 

мoрa бити кoнкурeнтнa нa тржишту и 
дa ћe свaки килoвaт-сат из фoсилних 
гoривa у нaрeднoм пeриoду бити 
скупљи. Плaнирaњe свeoбухвaтних 
рeмoнтних зaхвaтa, кojи oмoгућaвajу 
угрaдњу нoвих тeхнoлoгиja, 
oмoгућићe дa хидрoaгрeгaти eПС-a и 
у будућности испуњaвajу прoизвoднe 
плaнoвe сa висoкoм пoгoнскoм 

спрeмнoшћу, уз минимaлaн брoj 
нeпрeдвиђeних зaстoja.

- у склaду сa финaнсиjским 
мoгућнoстимa, „eлeктрoприврeдa 
Србиje“ прeдузeлa je низ мeрa 
и aктивнoсти ради пoкрeтaњa 
снaжнoг инвeстициoнoг циклусa 
рeвитaлизaциjа свих хидрoaгрeгaтa 
- каже Дejaн Oстojић, дирeктoр 
Сeктoрa зa oдржaвaњe и нaкнaднa 
улaгaњa у пoстojeћe oбjeктe у 
хидроенергију и обновљиве 
изворе енергије. - имajући у виду 
дa je хидрoсeктoр eПС-a слoжeн 
систeм, сa вeликим брojeм aгрeгaтa, 
oвa пoстрojeњa нe мoгу да буду 
истовремено ревитализована. зaтo 
сe oви послови oдвиjajу у складу са 
плановима у пeриoдимa кaдa je тo 
неопходно урадити. 

Сврхa рeвитaлизaциje je 
унaпрeђење пoстojeће oпрeме, као 
и повећање ефикасности рaдних 

кoлa, што ће oмoгућити oдрeђeнo 
пoвeћaњe прoизвoдњe eлeктричнe 
eнeргиje. у огрaнку „Дринскo-
лимскe Хe“ први oбjeкaт, на којем 
је урађена рeвитaлизaциjа, налази 
се хидрoeлeктрaнa „бajинa бaштa“, 
нajснaжниjи дрински хидрoкaпацитeт 
зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. 

- цeлoкупнa рeвитaлизaциja Хe 

„бajинa бaштa“ званично је зaвршeнa 
у jaнуaру oвe гoдинe, кaдa je извoђaч 
рeaлизoвao свe oбaвeзe прeдвиђeнe 
угoвoрoм. Рeвитaлизaциja oвe 
хидрoeлeктрaнe је знaчajнa jeр 
њeнe турбинe гoдишњe прoизвeду 
oкo 1,5 милиjaрди килoвaт-чaсoвa. 
Сaрaдњa сa извoђaчимa рaдoвa билa 
је кoрeктнa, није било нeгaтивних 
искустaвa, тaкo дa пoстрojeњa зa 
сaдa рaдe бeз прoблeмa - рeкao нам 
je Oстojић. - Oствaрeнo je oнo штo je и 
суштинa рeвитaлизaциjе. Пoвeћaнa је 
eфикaснoст пoстрojeњa и трoшкoви 
oдржaвaњa ће бити нижи jeр je 
угрaђeнa нoвa oпрeмa савремене 
технологије.

у пoчeтнoj фaзи je и 
рeвитaлизaциja хидрoeлeктрaнe 
„звoрник“, чиjи су aгрeгaти мeђу 
нajстaриjима у oквиру огрaнкa 
„Дринскo-лимскe Хe“. 

- укoликo рaдoви нa тeрeну буду 
текли пo динaмици кojу су плaнoм 
прeдвидeли стручни тимoви зa 
рeвитaлизaциjу aгрeгaтa звoрничкe 
хидрoeлeктрaнe, пoслeдњи aгрeгaт, 
чeтврти у низу, трeбaлo би дa 
зaпoчнe сa прoизвoдњoм првих 
килoвaт-сати у oктoбру 2019. гoдинe. 
угoвoр зa oвe рaдoвe пoтписaн је 
сa кoмпaниjoм „Voith Hydro“, те сe 
oчeкује да у септембру пoчну и 
рaдoви нa првoм aгрeгaту – објаснио 
је Остојић. - тренутно се усаглашава 
пројектна документација како би се 
испунили сви неопходни услови за 
добијање грађевинске дозволе.

Хидрoeлeктрaне 
„Електромoрaвa“, кojе припaдaју 
дринскo-лимскoм oгрaнку 
„eлeктрoприврeдe Србиje“, 
oбjeдињуjу двa кaпaцитeтa зa 
прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. 
Први je Хe „Oвчaр бaњa“, гдe je 
рeвитaлизaциja првoг aгрeгaтa 
зaвршeнa у мaрту 2009. гoдинe, 
дoк je други aгрeгaт прoшao 
крoз прoцeс рeвитaлизaциje 
у aвгусту тe гoдинe. у другoм 
хидрoкaпaцитeту, Хe „meђувршjе“, 
рeвитaлизaциjа aгрeгaтa зaвршeна 
је 2010. гoдинe. зaхвaљуjући oвим 
рeкoнструктивним тeхничким 
зaхвaтимa, Хe „Електромoрaвa“ 
дaнaс функциoнишe сa фaктички 

СвЕ РЕМОНтНЕ 
аКтивНОСти 
OДвиjajу СЕ 
у СКлаДу Са 
ПлaНОвиМа и 
у ПeРиOДиМa 
КaДa je тO зa eПС 
НajПOвOљНиje

ТЕма броја

16 ЕПс ЕНЕРГиЈА // септембар 2015.

// Рeвитaлизaциje у хидрoсeктoру 

Већа ефикасност, 
мањи трошкови 



нoвим aгрeгaтимa и савременим 
упрaвљaчким систeмимa, a 
пoстигнутa je и вeћa снaгa.

штo сe тичe „лимских 
хидрoeлeктрaнa“, у току je припрeмa 
зa прeдстojeћe зaхвaтe, што 
пoдрaзумeвa изрaду дoкумeнтaциje 
дa би прojeкaт ревитализације 
ХЕ „бистрица“ мoгao и фoрмaлнo 
дa крeнe. Плaн je дa угoвoр 
са одабраним извођачем зa 
рeвитaлизaциjу Хe „бистрица“ будe 
пoтписaн у oктoбру 2017. гoдинe.

- Сви ремонтни рaдoви у 
„Дринскo-лимским Хe“ oдвиjajу се 
плaнирaнoм динaмикoм, уз oдрeђeнa 
пoмeрaњa пoчeтaкa рeмoнтa због 

eнeргeтскe ситуaциje и испуњења 
електроенергетског портфеља. 
Нeзнaтних пoтeшкoћa и oдрeђeних 
прoблeмa имa, aли свe се рeшaвa 
бeз успoрaвaњa динaмикe рaдoвa. 
за садa ниje дoшлo дo нeплaнираних 
ситуaциja кoje би мoглe дa угрoзe 
уговорене тeрминe - нaглaшaвa наш 
саговорник.

у ђeрдaпским хидрoeлeктрaнaмa 
тaкoђe се oдвиja прoцeс 
рeвитaлизaциje, који је уговорен 
сa рускoм кoмпaниjoм „Силoвиje 
мaшини“. у Хe „Ђeрдaп 1“ у јулу 
2011. године oкoнчaни су рaдoви нa 
хидрoaгрeгaту 6, нa хидрoaгрeгaту 4 
је све завршено 2013. године, дoк je 

нa хидрoaгрeгaту 5 рeвитaлизaциja 
зaвршeнa oвe гoдинe. 

- Рaдoви кojи су плaнирaни зa 
дoсaдaшњи пeриoд су и рeaлизoвaни. 
Пoстигнут је циљ oвих зaхвaтa, 
а то је прoизвoдња eлeктричнe 
eнeргиje сa висoким степеном 
пoуздaнoсти. Рeвитaлизoвaнa 
пoстрojeњa рeдoвнo се прaтe, 
односно прaти се прoцeс прoизвoдњe 
како би били oткривени eвeнтуaлни 
ситниjи нeдoстaци, кojи нису 
уoчeни приликoм рeвитaлизaциje. 
Сaдa je нa рeду рeвитaлизaциja 
хидрoaгрeгaтa 1 и oчeкуjeмo дa сe 
сви пoслoви нa oвoм пoстрojeњу 
зaвршe у сeптeмбру нaрeднe гoдинe 
узимајући у обзир искуство стечено 
на ревитализацијама агрегата 6,4 и 5 
- кaжe Oстojић.

у нaрeднoм пeриoду нajзнaчajниjи 
послови у ХЕ „Ђeрдaп 1“ и ХЕ „Ђердап 
2“ бићe велике рeвитaлизaциje 
брoдских прeвoдницa, прeливних 
пoљa, кao и прaтeћe oпрeмe. 
Рeвитaлизaциja преводнице у ХЕ 
„Ђeрдaп 1“ трeбaлo би дa пoчнe у 
другoj пoлoвини 2018. године, a у ХЕ 
„Ђeрдaп 2“ нaкoн 2020. године.

-  Очeкуjе се да се у наредном 
периоду почне са припрeмама 
зa рeвитaлизaциjу у ХЕ „Ђeрдaп 
2“, пoстрojeњу стaрoм вишe oд 
30 гoдинa и врлo спeцифичнoм 
пo техничко-технолошким 
кaрaктeристикaмa. План је да 
радови почну 2022. гoдинe. штo сe 
тичe oстaлих рeмoнтних рaдoвa у 
огранку „ХЕ Ђeрдaп“, све сe oдвиja 
плaнирaнoм динaмикoм, уз oдрeђeнa 
пoмeрaњa пoчeтaкa рeмoнтa због 
потреба енергетског система и бeз 
знaчajниjих прoблeмa - рекао је 
Остојић.

И. Миловановић  

Замене 
у оквиру огрaнкa „ХЕ 
Ђeрдaп“, „влaсинске 
хидрoeлeктрaне“, 
најстарија 
хидроелектрана у 
огранку, биће 
ревитализоване у 
наредном периоду. треба 
истаћи да је у 
„власинским 
хидроелектранама“ 
замењена готово сва 
пoмoћнa oпрeмa. 
Преостaло je да се уради 
рeвитaлизaциja глaвнe 
oпрeмe генератора и 
турбинe сa прaтeћoм 
oпрeмoм. 
Рeвитaлизaциja 
„влaсинских ХЕ“ 
услeдићe зa три гoдинe, 
уз услoв дa сe oбeзбeдe 
финaнсиjскa срeдствa. 
Хидрoeлeктрaнa „Пирoт“ 
je нoвa и нe oчeкуjу се 
другe вeћe aктивнoсти 
oсим рeдoвних рeмoнтa 
- рекао је Остојић.
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упркос  тропским 
температурама које 
отежавају живот и рад у 
Србији током овог лета, 
са Поља „Д” површинског 

копа Рударског басена „Колубара” 
стижу добре вести. 

- Након више од шест година 
на овом копу 11. августа остварена 
је дневна производња од 50. 874 
тоне угља, што је изузетан резултат 
који је последњи пут забележен 30. 
маја 2009. године. Овај резултат  

је остварен у веома тешким 
условима уз огромно залагање свих 
запослених – истиче нови директор 
Поља „Д” Драган арсенијевић. 

говорећи о  површинском копу, 
који је за свој „радни” век произвео 
половину укупне производње угља 
„Колубаре”, он каже да је Поље 
„Д” сада практично подељено 

на две стране - северозападну и 
јужну. На северозападној, односно 
према месту вреоци,  раде три бтО 
система на откривци: први а, други 
и четврти. На том потезу тренутно 
су позиционирана два угљена 
система. 

Како објашњава арсенијевић, 
првобитно је планирано да ради 
један, али због прошлогодишњих 
поплава на „тамнави”, као и 
због кашњења инвестиционих и 
припремних послова на отварању 

Поља „Е”, формиран је додатни бтО 
систем. 

Пошто је угљени слој у том  
делу лежишта под нагибом од 35 
степени, то условљава специјалну 
технологију откопавања угља. 
фронт радова је 500 метара, 
што изискује честе технолошке 
операције, радним данима, па 

чак и викендима. то подразумева 
бројне реконструкције са две до 
три вулканизације технолошког 
типа и обично две вулканизације на 
репарацији састава. 

арсенијевић истиче да је обим 
предвиђених радова овог лета 
изузетно велики, али да се добрим 
планирањем и организацијом са 
тачно дефинисаним пословима, 
задужењима и роковима, 
ипак успева постићи задато. 
Планирани послови се преклапају, 

један се не завршава до краја, 
а други почиње. темпо је врло 
динамичан. толико радних 
задатака довело је, сматра 
директор, до руба издржљивости 
првенствено вулканизера, који су 
ангажовани нон-стоп, радника 
из Припремних радова, али и 
руковаоца механизације „Помоћне 

ОбиМ 
ПРЕДвиЂЕНиХ 
РаДОва ОвОг 
лЕта изузЕтНО 
јЕ вЕлиКи, али 
СЕ ДОбРиМ 
ПлаНиРањЕМ и 
ОРгаНизацијОМ, 
Са тачНО 
ДЕфиНиСаНиМ 
ПОСлОвиМа, 
заДужЕњиМа 
и РОКОвиМа 
ПОСтижЕ заДатО

рУдарсТВо
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механизације”, који су током овог 
лета дали свој максимум. 

- инсистирам на квалитету 
припреме и извођења радова, 
а посебно на квалитету 
израде састава на трачним 
транспортерима. управо зато што 
смо побољшали квалитет израде, 
иако су повећане температуре, 
нови састави које смо у последње 
време радили нису се развлачили. 
за нас је то од великог значаја 
јер када се састав на траци 
развуче то нам ремети свако 
даље планирање, нарочито сада 
када идемо из посла у посао – 
наглашава арсенијевић.

Квалитет извођења радова 
има и свој резултат у бројкама. 
управо захваљујући томе, дневна 
производња угља, која је у јулу 
била 33.000 до 35.000 тона угља 
дневно, сада је више од 40.000 
тона, што је за око 30 одсто више 
од плана за овај месец. што се тиче 
производње јаловине, у августу се 
план остварује, али је на годишњем 
нивоу на око 75  одсто.              

Припреме за отварање Поља 
„Е” зависе од радова на јужној 
страни Поља „Д”, где пети бтО 
систем  и глодар 8 (који ради 
селективно на откопавању 
откривке и угља) чисте кровине 
првог угљеног слоја и стварају 
могућност за постављање другог 
бтО система у идућој години. 

- ту имамо доста проблема због 
заводњености материјала који 
се откопава, а које је узроковано 
кашњењем инвестиционих послова 
на измештању и регулацији реке 

Пештан и дела регионалног пута 
вреоци-аранђеловац. Да би 
одводњавање било побољшано, 
предвиђена је израда још десет 
дубинских бунара и усека 
одводњавања, али послови иду 
отежано. у тој зони има  проблема и 
са експропријацијом, што се решава 
- јасан је арсенијевић. 

Када је реч о „дневним” 
проблемима, директор истиче 
недостатак резервних делова. 
Најтеже стање је са резервама 
и квалитетом траке за трачне 
транспортере, који је један од 
узрока честих развлачења 
састава, тако да ће се на овом 
копу у наредном периоду посебно 
обратити пажња на то да се  према 
процедури и упутству раде што 
квалитетнији састави. Недостаје 
и челичних и тапацираних ролни, 
тако да су на копу принуђени да 
их  често премештају са једног на 
друго место како би се покрили 
недостаци.

- и поред максималних 
уложених напора, потребна нам 
је подршка пословодства ЕПС-а, 
„Колубаре”, погона „Помоћне 
механизације” и „Метала”, 
првенствено када је реч о 
реализацији набавке резервних 
делова, репроматеријала, опреме, 
али и квалитетном 
извођењу 
инвестиционих 

оправки и сервиса - изричит је 
арсенијевић.

а према свим назнакама, пред 
Пољем „Д” су тек велики послови. 
Најпре их очекује ремонт првог а 
бтО система са реконструкцијом 
везног и одлагалишног дела, затим 
ремонт другог, потом петог и на 
крају ремонт четвртог бтО система, 
на коме је најпре планирана 
реконструкција одлагалишног 
дела, а након тога и реконструкција 
целог система. Међутим, како су 
нам рекли, већ очекују отежан рад, 
јер присутан број машина помоћне 
механизације и њихово стање нису 
адекватни планираној динамици 
копа. 

- због овако великих 
свакодневних радова и чињенице 
да се послови преклапају, отежано 
иде припрема траса за насипање 
путева за зимски период. Да бисмо 
стигли да обавимо све планирано, 
повећали смо ангажоване сате, 
односно искоришћење помоћне 
механизације. такође смо увели 
повећано присуство надзорно 
техничког особља на терену. 
Резултат је већ видан и са 0,65 за 
веома кратак период од петнаестак 
дана он се попео на преко 0,7 
коефицијента искоришћености 
механизације, првенствено 
булдозера, што ће дати резултате, 
али у дужем временском периоду - 
објаснио је арсенијевић.

На Пољу „Д” се надају да ће са 
свим планираним реконструкцијама 
и постављањем  роторних багера и 
одлагача на боље позиције увећати 
производњу на откривци и да ће, 
уз уложене максималне напоре, 
постићи планирани и потребни 
биланс  производње угља у 2015. 
години.

Д. Весковић

Врелина и 
прашина
Директор Поља „Д” 
истиче да су услови рада 
на  копу у летњем 
периоду заиста тешки.  
- температура је 
углавном тропска, 
контролишемо је и за 
сада смо имали у шест-
седам дана, када је 
прелазила 38 степени, 
мања заустављања 
система.  Поред високе 
температуре, због дугог 
сушног периода  велики 
је проблем са 
концентрацијом 
прашине, како угљене 
тако и јаловинске. управо 
због тешких услова тежи 
се да радници који су у 
најкритичнијем периоду  
радили на отвореном 
буду и адекватно 
стимулисани – каже 
арсенијевић.
Клима-уређаји раде на 
свим објектима, 
постављени су и 
аутомати за воду, а током 
радова на отвореном и 
вулканизација за 
раднике је обезбеђена 
хладна кисела и 
минерална флаширана 
вода, што је остварено уз 
добру сарадњу са 
Синдикатом копова.
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Површински коп „тамнава-
западно поље” Рударског 
басена  „Колубара” од 
половине августа поново 
има исти број система 

као пре прошлогодишњих поплава. 
Након што је 14. августа укључен 
у производњу ремонтовани трећи 
јаловински, откривка се копа са три 
система, док на производњи угља 
опет раде три линије. Када крајем 
године, како је најављено, багер 
„ведричар“, једини од поплављених 
који још увек није оспособљен, 
буде поново почео да ради, највећи 
„Колубарин“ коп ће, у односу на 
прошлу годину, бити богатији за 
један угљени систем.

иначе, трећи јаловински систем 
својевремено је на „западно поље“ 
пресељен са „великих црљена”. 
зато што, организационо, још 
увек „припада“ том копу, ремонт 
потопљеног багера (глодара 900) 
обавио је „Метал”, а погонских 
станица и траса „тамнава-источно 
поље”. Санација глодара 900 
започета је половином фебруара, а 
одлагач са овог система биће готов 
крајем септембра.

технолошка подршка за правце 
траса и рад геометара пристигла је 
са „тамнава-западног поља”. 

- враћање у живот трећег 

јаловинског система био је 
сложен процес који је сада 
успешно завршен. Ослободили 
смо један бандваген који ће, до 
оспособљавања одлагача са овог 
система, радити његов посао. 
Са Поља „б” је стигла заокретна 

трака, а обезбеђена је и међуслојна 
расподелна станица, што ће 
омогућити  да рад система буде 
селективан – каже Небојша Симић, 
технички директор овог копа.

Планирано је да трећи систем 
повећа производњу откривке 
на „тамнава-западном пољу“ за 
око 350.000 кубика месечно. то 
ће, наравно, омогућити лакши 
и бржи приступ угљу који ће 
бити откопаван у западном делу 

копа, на терену на коме је велика 
раслојеност. у неком тренутку, на 
том месту „нови-стари“ систем 
копаће и угаљ и јаловину, односно 
његов рад ће бити селективан. 
његовим кретањем целом дужином 
фронта од истока ка западној 
граници биће омогућено враћање 
одлагалишта друга два јаловинска 
система на раније позиције, 
што ће обезбедити њихову 
стабилност. Према Симићевим 
речима, покретање новог система 
поштедеће други бтО систем 
копања на дубинској страни, што би 
му битно смањило капацитет.

Након што су завршени послови 
на трећем јаловинском систему, 
појачан је интензитет радова на 
санацији „ведричара“. Како каже 
Симић, багер је очишћен, опран, 
а за радове на санацији задужен 
је „Метал”. Очекује се да ће и овај 
багер  до краја године, када буде 
најпотребнији, бити спреман да 
са бандвагеном 4 копа лигнит. 
његовом ревитализацијом биће 
завршена санација комплетне 
опреме са копа која је оштећена у 
поплавама. Крајем године „западно 
поље” ће имати све пројектоване 
линије, односно три јаловинска и 
четири угљена система.

М. Димитријевић

ПОКРЕНут 
и тРЕћи 
јалОвиНСКи 
СиСтЕМ, КОји ћЕ, 
ПРЕМа ПлаНу, 
ПРОизвОДити 
350.000 КубиКа 
јалОвиНЕ 
МЕСЕчНО. ДО 
КРаја гОДиНЕ, 
КаДа јЕ РЕч О 
ОПРЕМи,  бићЕ 
ДОСтигНут 
ПРОјЕКтОваНи 
КаПацитЕт КОПа 

рУдарсТВо
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// С копа „тамнава–западно поље“

од половине августа 
све као пре поплаве

Сигурност
Како објашњавају на „тамнави“, 
почетак рада још једног система 
допринеће сигурнијем уласку копа у 
зимски период када је реч о 
јаловини, а производња „великих 
црљена” осигураће и потребан 
квалитет угља. за коп „тамнава-
западно поље” битно је да суседни 
коп буде спреман 1. новембра.



Према пројектима, 
завршетак експлоатације 
угља на „великим 
црљенима“, најмлађем 
површинском копу 

Рударског басена „Колубара”, био 
је предвиђен за крај 2015. године. 
Међутим, због нових околности 
насталих после прошлогодишње 
поплаве, ребалансом плана 
производње извршено је проширење 
овог експлоатационог поља, и то 
на источној граници уз део ибарске 
магистрале. Пројектом је планирано 
да у том проширеном делу буде 
произведено два милиона тона 
лигнита и око 1,5 милиона тона 
откривке.

Коп ће делом „пролазити“ кроз 
вреоце и насеље по коме носи име 
велике црљене, што је условило 
измештање дела корита потока 
црне воде и три далековода, који 
су померени уз саму ибарску 
магистралу. Рударски радови  
изводе се трасом позиционираном у 
правцу југ- север. 

иначе, најмлађи површински 
коп отворен је годину дана након 
затварања копа „тамнава - 
исток”, 28. октобра 2009. године, 
и пројектован је као допунски 
капацитет - гарант квалитета 
угља, „тамнава-западног поља“ 
који иде пут тЕ „Никола тесла“ у 
Обреновцу. Припајањем тамнавског 
„истока” и „запада” производња у 
Рб ,,Колубара” подигнута је на виши 
ниво.

за рударске радове на 
проширењу ангажован је багер 
„глодар 2”, најважнија машина копа 
„велики црљени“, који је након 
ремонта почео са радом 22. јуна. 
Кренуо је са јужне стране, уз источну 
границу, и до краја јула ископао око 
260.000 кубика јаловине,  све до 
зоне асфалтног пута на магистрали, 
у којој су били нерешени имовинско- 
правни односи. 

- Експропријација је била 
стални проблем. у међувремену, 
то питање је решено и стечени су 
услови за прелазак преко пута 
да би се копао тај северни део, 
што је од изузетне важности за 

напредовање рударских радова. 
било је доста технолошких 
проблема, али је и поред тога до 
краја јула произведено укупно 
856.000 кубика јаловине, тако да 
нам је до краја копања јаловинских 
маса остало нешто мање од 
половине планираних количина 
- каже Радојица Радојичић, 
технички директор копа „велики 
црљени”. 

Како нам је Радојичић 
објаснио, најпре је било планирано 
постављање и јаловинског 

система, који би чинили роторни 
багер „глодар 2”, два транспортера 
и одлагач. Међутим, због кратких 
рокова и доста послова приликом 
постављања трећег бтО система 
на копу „западно поље’’, нашло 
се практичније решење, те ће 
јаловинске масе помоћу још 
једног самоходног транспортера 
(бандвагена), директно 
пребацивати у откопани простор. 
управо због тога је са „западног 
поља’’ транспортован један 
самоходни транспортер који може 
да ради и као одлагач. 

- Копаћемо јаловину колико 
можемо, па онда угаљ и поново 
се вратити на јаловину и тако до 
краја резерви. Ради се директно 

пребацивање. По ребалансу 
биланса, производња угља са 
овог копа требало би да крене 
у новембру, мада мислим да ће 
бити услова да се крене раније - 
објаснио је Радојичић, уз напомену 
да очекују проблеме приликом 
постављања угљеног система. 
- за сада су одређене количине 
угља откривене. Поред тога, 
морамо поново комплетирати 
сабирне транспортере и поставити 
етажне на које ће „глодар 2” 
директно копати.  Да бисмо ово 

остварили, тренутно нам недостају 
једна погонска станица и гумена 
транспортна трака, која је у 
међувремену скинута са постојећих 
транспортера и пребачена на друге 
копове.

После откопаних ових маса 
угља са проширеног дела копа 
„велики црљени”, у плану је 
ревитализација багера глодар 2, 
који ће највероватније са посадом 
прећи и заузети своје место 
на једном од угљених система 
„западног поља”. тиме ће током 
следеће године бити приведен 
крају експлоатациони век „великих 
црљена”, најмлађег копа Рударског 
басена „Колубара”. 

М. Мијаљевић

ПРОјЕКтОМ јЕ 
ПлаНиРаНО Да 
у ПРОшиРЕНОМ 
ДЕлу буДЕ 
ПРОизвЕДЕНО 
Два МилиОНа 
тОНа лигНита и 
ОКО 1,5 МилиОНа 
тОНа ОтКРивКЕ

И догодине 
Према ребалансу 
производње, у последња 
два месеца ове године 
требало би да буде 
произведено по 300.000 
тона угља како би се 
побољшао квалитет са 
„западног поља”. то 
значи да ће преостале 
количине бити откопане 
у 2016. години.
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// Проширен капацитет „великих црљена“ 

Велико финале још 
једног копа

 ❚Радојица Радојичић



тропски дани обележили су 
лето 2015. године. вруће је 
било и у хладу, а на сунцу, 
то је прича за себе коју је 
свако од нас доживео на 

свој начин. 
Рудари на Површинском копу 

„Дрмно“, као и њихове колеге у 
Рударском басену „Колубара“, 
током јулских и августовских 
тропских дана обављали су своје 
редовне радне обавезе. Системи су 
радили стабилно упркос тешким 
условима. Почетком августа 
посетили смо Површински коп 
„Дрмно“ с намером да осетимо како 
то изгледа бити рудар на плус 50 
степени целзијуса у адекватној 
заштитној опреми и са шлемом.

у раним јутарњим сатима стигли 
смо на видиковац, место одакле 
се коп види као на длану. Сунце, 
само што се издигло са источне 
стране копа, најављује још један 
врео дан. ветар, који на овом месту 
дува готово свакодневно, прија јер 
расхлађује. а како је тамо доле, на 
угљу, видећемо.

у договорено време стиже 
теренско возило са нашим 
домаћином Драгославом 
Славковићем, који на копу „Дрмно“ 
ради као главни инжењер за 
производњу угља. 

- ви знате да изаберете дан 
када ћете доћи на коп - каже 
Славковић. - где сте били јуче 

када је дувала кошава. људи, било 
је страшно. Нисмо се видели од 
прашине. Ма, шалим се, ви сте увек 
добродошли кад год дошли.

улазимо у кампањолу и крећемо 
према најнижем делу копа, који је 
на неких стотинак метара испод 
површине тла. Спуштајући се 
стрмим и прашњавим путем према 
угљеној етажи, већ смо у возилу 
осетили нелагодност коју праве 
прашина и врелина. тело се зноји, 
а прашина се на њега веома лако 
лепи. 

- тешко је и људима и машинама 
- каже Славковић. - али избора 
нема много. тако је како је. 
Послови морају да се реализују, 
производња мора да се оствари, 
али и да се сачувају људи. у складу 
са наредбом директора огранка 
„тЕ-КО Костолац“, предузете 
су све неопходне мере како би 
се заштитили људи, сачувала 
рударска опрема и колико-
толико олакшао рад. Другачије 
смо се организовали. током дана 
радници који раде на отвореном 
праве чешће паузе, а појачано је и 
допремање воде.

већ по изласку из возила 
осећају се врелина и мирис угља. 
Осећај је као да стојимо на рингли 
шпорета. На угљеном систему 
температура је за неких 10 до 
12 степени већа у односу на ону 
с јаловинских етажа. у време 

наше посете интензивно су се 
спроводиле ремонтне активности 
на угљеном систему, тако да је 
велики број радника био на терену. 
Наш долазак привукао је пажњу 
радника, али многи нису били 
расположени за причу. из њиховог 
погледа могло се закључити да им 
је тешко.

Дејан Милосављевић спада у 
групу радника са вишедеценијским 
искуством. На копу је већ 30 година. 
Прилази нам као да већ зна шта ће 
да га питамо.

- Нема шта ту много да се 
прича и сами видите да су услови 
за рад тешки. врућине су велике, 
а када дува кошава, од прашине 
се не видимо. Понекад се и не 
распознајемо. али такав је наш 
посао. Од 11 до 16 часова је пауза 
за раднике који су на терену 
и директно изложени сунцу. 
вода се редовно допрема. На 
машинама су расхладни уређаји 
и апарати за воду – испричао 
нам је Милосављевић.- Све нам 
то мало олакшава рад и помаже 
да повратимо концетрацију и 
снагу. генерално, увек је тешко 
радити под отвореним небом. 
лети су врућине, зими хладноће, 
а у пролеће и јесен кише и блато. 
Производња се одвија у три смене, 
без обзира на метеоролошке 
услове. такви су услови и режим 
рада на копу. Када то човек 

увЕК јЕ тЕшКО 
РаДити ПОД 
ОтвОРЕНиМ 
НЕбОМ. лЕти Су 
вРућиНЕ, зиМи 
ХлаДНОћЕ, а у 
ПРОлЕћЕ и јЕСЕН 
КишЕ и блатО

рУдарсТВо
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Тешко и људима 
и машинама



прихвати, онда се некако навикне, 
а временом се „искали“ и очврсне. 

Слободан голочевац, шеф 
угљеног система на копу „Дрмно“, 
рекао нам је да људи реално раде 
на знатно вишој температури на 
отвореном од оне која се измери у 
хладу. На угљу зна да буде и више 
од 50 степени целзијуса.

- има дана када је, просто 
речено, овде на угљу паклено. Но, 
без обзира на услове, посао се мора 
одрадити и производња остварити 
уз максималну бригу о људима. 
Они су најбитнији јер без њих нема 
производње – каже голочевац. - 
у оваквим екстремним условима 
урађена је прерасподела посла и 
радног времена како бисмо људима 
који раде на отвореном олакшали 
рад. Наравно, по оваквој врелини 
ризик од пожара је много већи, 
тако да су контроле чешће него 
обично. Овде је инсталисано много 
ротирајућих делова и најмања 
варница лако упали угљену 
прашину. Хвала богу, није било 
пожара. једном речју, све мере 
предострожности су подигнуте на 
највиши ниво у погледу заштите и 
техничких средстава и људи.

Поред транспортне траке 
група радника ради на замени 
ролни. Скидају старе и постављају 
нове гирланде. На располагању 
им је помоћна механизација, али 
нешто се ипак мора подићи и на 
мишиће. Стотинак килограма, 

колико износи један сноп ролни, 
подижу ручно. за причу нису 
баш били расположени, али види 
се да им није лако. Међу њима 
је и неколицина младих људи. 
Прекаљени рудари кажу да је 
првих пет година тешко радити на 
копу, а после се човек навикне или 
оде са копа. Ко ће од њих остати 
или отићи, показаће време. 

Прилазимо источној страни 
копа, где су постављене рударске 
машине за ремонт. На некима од 
њих ремонт је већ започео, а на 
другима су припреме у пуном јеку. 
Пред рударима је много посла, а 
мало времена. Објективно видимо 
да наши домаћини имају још 
обавеза, а не само да буду уз нас. 
зато и ми убрзавамо. уследило је 
још неколико снимака. 

Напуштамо коп знојави и 
улепљени прашином, која је 
доспела до сваке поре, носа, 
грла, ушне шкољке, малаксали 
од врућине баш као и рудари 
који су ту сваки дан. Осетили смо 
део онога што је била рударска 
свакодневница током афричких 
температура овог лета о којој су нам 
људи само реално причали, али не и 
кукали. тропски дани су прошли, а 
каква ће бити зима? О томе рудари 
много не размишљају. Они знају да 
ће радити без обзира на временске 
услове и прилагодиће се ситуацији. 
уосталом, током несносних врућина 
они су се знојили да би зарадили 
плату, али и да би нама током зиме 
било топлије.

С. Срећковић

Нема 
изостанака
Питали смо и има ли 
изостанака с посла. 
Добили смо одговор да је 
упркос тешким условима 
за рад све уобичајено. 
Нема проблема са 
попуном смена и 
сервисних група, али 
речено нам је да 
генерално постоји 
проблем са недостатком 
радника у производњи и 
одржавању.
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Поступак поновне 
ресертификације система 
менаџмента квалитетом 

у Рударском басену „Колубара“ 
је у току, а усвајање нове верзије 
стандарда isO 9001, која ће се 
знатно разликовати од оне из 2008. 
године која је тренутно на снази, 
очекује се до краја септембра. 
такође, у току је и прилагођавање 
новим захтевима стандарда isO 
14001 (актуелна је верзија из 2005), 
који се односи на управљање 
заштитом животне средине.

Како сазнајемо од Дејана 
зекића, руководиоца Сектора 
за интегрисани менаџмент 
систем (иМС), ресертификацији 
су претходиле интерне провере 
иМС-а. утврђено је реално стање 
система, идентификована су 
слаба места и он је припремљен за 
предстојеће усклађивање. 

- Нова верзија стандардa isO 

9001 доноси много новина. биће 
потребно да се све заинтересоване 
стране прилагоде и припреме за 
његову примену, што је обиман и 
комлексан посао - истиче зекић.

Он наглашава да ће 
транзициони период трајати три 
године, односно до 2018. године, 
тако да ће бити довољно времена 
за припрему, додатну обуку 
и упознавање запослених са 
измењеним захтевима стандарда.      

- Сектор за иМС се ових дана 
бавио и спровођењем одлуке о 
промени свих својих докумената, 
односно њиховим усклађивањем са 
новим правним статусом Рударског 
басена. у питању су документа 
која подразумевају процедуре и 
сва упутства у вези са процесима 
производње, прераде и транспорта 
угља у „Колубари“, као и сва 
документа из „Метала“ - објашњава 
Дејан зекић. Т. Крупниковић

Магистар Радиша Ђурић, 
запослен у огранку „тЕ-
КО Костолац“, и зоран 

Максимовић, дипломирани 
инжењер енергетике, 
запослен у центру 
за привредни развој 
Привредне коморе 
Србије, аутори су 
недавно објављене 
књиге „Рационално 
одржавање у 
рударству и 
енергетици“, која 
је промовисана у 
Привредној комори 
Србије. у књизи, 
чији је рецензент 
др Светомир 
Максимовић, представљена су 
искуства и остварени резултати до 
којих су дошли аутори применом 
нових технологија у одржавању 
радних машина и возила на 
Површинском копу „Дрмно“. 

Према оцени многих 
стручњака, књига је абецеда 

одржавања, пример је добре 
праксе и пружа директну подршку 
савременом, проактивном, 
превентивном и текућем 
одржавању машина и уређаја. 

циљ аутора је да 
представе начине и 
методе одржавања 

којима се може 
подићи погонска 
спремност машина и 

опреме у рударству 
и енергетици, 

уз истовремено 
смањење и 
рационализацију 

трошкова. Књига 
има и своју циљну 
групу. Писана је за 

инжењерско-техничко 
особље, менаџере система 
квалитета, студенте на основним 
и мастер студијама техничких 
факултета и друге који се баве 
одржавањем механизације и 
опреме у енергетици и рударству. 

С. Срећковић

// Нова књига „Рационално одржавање у рударству и енергетици“

примери добре праксе

Редован ремонт опреме 
топланe у „Преради“, 
која паром снабдева 
индустријске погоне 
Рударског басена 

„Колубара“, али и обезбеђује грејање 
за грађане лазаревца, и ове године 
спроведен је током најтоплијих 
летњих месеци. већи део посла 
завршен је од 15. до 30. јуна. Као и 
раније, ремонт најважнијег котла 
број један и топлотно-предајне 
станице за грејање града остављен 
је за другу половину августа како би 
потпуна погонска спремност била 
на врхунцу на почетку нове зимске 
сезоне. 

Како је истакао управник 
топлане владан Обрадовић, на 
другом котлу успешно су обављени 
захтевни послови попут замене 
вртложника, ремонта млинова, 
санације канала аеро-смеше, 
ремонта решетке за догоревање, 
обраде вентила. такође, замењена 
је редукционо-расхладна станица, 
као и вентили за регулацију нивоа 
воде у напојним резервоарима, 
ручни вентили на пароводима 
и цевоводима, мерне бленде, 
одвајачи кондензата и други делови 
који су дотрајали.

годишња контрола, 
санација и замена опреме била 
је задатак радника Службе 
одржавања „Прерадиног“ погона 
оплемењивања угља, којима су 

Успех 
Послове је компликовало кашњење 
јавних набавки, као и мањак људи који су 
ангажовани на одржавању. На крају су 
све потешкоће успешно превазиђене и 
послови су завршени.

рУдарсТВо
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Нове верзије 
сертификата квалитета

јЕДаН ОД НајважНијиХ 
иНвЕСтициОНиХ ПОСлОва 
у вРЕОчКОј тОПлаНи у 
НаРЕДНОМ ПЕРиОДу бићЕ 
РЕКОНСтРуКција ЕлЕКтРОфи-
лтЕРСКОг ПОСтРОјЕња



у помоћ прискочили и радници 
из производње из топлане. Део 
послова био је поверен спољним 
извођачима, који су санирали 
делове млинова котлова, 
поправили и заменили дотрајалу 
термоизолацију на посудама 
под притиском и пароводима. 
урађен је хидротест посуда под 
притиском, као и баждарење 
вентила сигурности у 
акредитованој лабараторији, 
што је посао који је поверен 
„Обилићу“.

Обрадовић наводи да је 
спроведена јавна набавка 
за студију анализе процеса 
сагоревања лигнита 
у котловима топлане. 
циљ је побољшање овог 
индустријског процеса, што је 
неопходан услов за добијање 
iPPC дозволе. Студија 
предвиђа анализу сагоревања 
угља, са предлогом мера 
за адаптацију и мера за 
отклањање недостатака, што 
ће, у крајњој линији, довести 

до повећања степена корисности 
котлова.

иначе, један од најважнијих 
инвестиционих послова у 
вреочкој топлани у наредном 
периоду биће реконструкција 
електрофилтерског 
постројења, о којој се већ 
дуго говори. Планирано је да 
у првој фази буде израђена 
студија анализе пројекта, 
док би се у другој приступило 
реконструкцији постојеће 
опреме и уградњи нове. 
циљ је смањење емисије 
прашкастих материја из 
електрофилтера котлова 
у складу са важећом 
законском регулативом, као 
и модернизација управљачке 
опреме, омогућавање 
континуираног праћења 
емисије штетних материја 
и гасова и повећање 
енергетске ефикасности 
постројења, уз смањење 
трошкова. 

Р. Лазић 
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грејање може 
да почне 



На површинском копу Поље 
„б/ц” Рударског басена 
„Колубара“ увелико су у току 

радови на постављању чланака и 
понтона новог бтО система чије су 
пројектовање, израда и монтажа 
обухваћени  пакетом а пројекта 
„заштита и унапређење животне 
средине у колубарском угљеном 
басену”. Овај пакет, вредан 80 
милиона евра, финансира се 
кредитом Европске банке за обнову 
и развој и део је ширег пројекта који 
чине одлагач и систем за управљање 
квалитетом угља. укупна вредност 
пројекта је 182 милиона евра и у 
његовом финансирању, поред ebRD, 
учествују Kfw банка и ЕПС. 

- Под ингеренцијом Поља 
„б/ц” била је израда траса за 
позиције транспортера новог бтО 
система. Реч је о деоници иза 
зеленог појаса у барошевцу, одмах 
поред регионалног пута вреоци 
– аранђеловац - каже технички 
директор најстаријег колубарског 
угљенокопа Срђан алимпијевић. 

Међутим, и израда трасе 
се показала као поприлично 
проблематична, пошто је тај 
део од неких 300 до 400 метара 
комплетно био заводњен, са доста 
бунара. багери дреглајни, Еш 28 
и Еш 29, који је дошао са Поља 
„Д” као испомоћ, прекопавали су 
лоше партије материјала, мењали, 

односно запуњавали трасу 
каменом. Одлагачем 4 додатно се 
кипала родница и суви песак да би 
терен био адекватно припремљен.

- Део новог одлагалишног 
транспортера већ је постављен, 
као и једна везна трака. Кренуло 
је и постављање друге везне 
траке, али је за деоницу од неких 
стотинак метара неопходна замена 
материјала као и на претходним 
деловима трасе. Очекујемо да овај 
посао брзо буде приведен крају 
тако да можемо наставити са 
постављањем понтона и чланака 
новог система - истиче алимпијевић 
и додаје да су повратне станице 
пристигле, једна је већ центрирана 
док се на погонске станице чека.

упоредо са пословима на новом 
систему, у току је постављање 
новог угљеног система Поља „б”, то 
јест нових угљених траса. Међутим, 
овај посао је условљен динамиком 
радова на новом бтО систему јер 
једна везна угљена трака пролази 
испод новог система.

алимпијевић каже да су усек и 
траса урађени, понтони постављени 
и да се увелико ради на постављању 
преноса преко угљене траке и 
обезбеђивању за постављање 
чланака. што се тиче платоа и трасе 
одакле ће нови одлагач кренути са 
радом, све је припремљено, трасе су 
урађене и само остаје да се прераде. 

Д. Весковић

центар за анализу угља и 
отпадних вода у погонима 
„Прераде“ у вреоцима, уз 

физичко–хемијске анализе које 
сада обавља прошириће обим 
акредитацаја на методе анализе 
угљоводоника који потичу од нафте, 
превасходно у отпадним водама. 

- за нас је то доста важно, како 
због зауљене отпадне воде коју 
након пречишћавања испуштамо 
у животно окружење, а много 
више зато што нећемо морати ван 
Рб „Колубара“ да анализирамо те 
воде, већ ћемо резултате контрола 
имати на лицу места – објашњава 
мр александар Симић, руководилац 
Службе за заштиту животне 
средине Површинских копова. Он 
потврђује да су до сада обављене 
анализе узорака на изласку из 

шест сепаратора уља и масти, 
колико тренутно функционише у 
„Колубари“, показале да сви системи 
функционишу одлично и да нема 
загађења животне средине.

Симић каже да се овим 
не завршава побољшавање 
перформанси „Прерадине“ 
лабораторије. Најлогичније је, како 
каже, да се уз захтев акредитационом 
телу Србије (атС) упути и захтев да та 
лабораторија акредитује методе и за 
анализу присуства тешких метала, 
тим пре што „Колубара“ већ поседује, 
раније набављену опрему за ту врсту 
анализа. 

- верујем да ће се тако и 
десити, а то нама значи не само 
ефикасније испуњавање законске 
обавезе да четири пута годишње 
контролишемо све отпадне воде 

већ доноси и знатне финансијске 
уштеде – каже Симић. 

Проширивањем палете 
акредитованих метода лабораторији 
у вреоцима, која поседује и 
овлашћење ресорног министарства 
за обављање делатности, отвара се 
перспектива да се према тржишним 
правилима раде различите анализе 
за коминтенте унутар ЕПС-а, али и 
ван јавног предузећа и тако остварује 
додатна финансијска добит. 

С. Младеновић

у тОКу јЕ 
ПОСтављањЕ 
НОвОг угљЕНОг 
СиСтЕМа ПОља „б”

уСКОРО 
аКРЕДитацијЕ за 
угљОвОДОНиКЕ и 
тЕшКЕ МЕталЕ

рУдарсТВо
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// Радови на Пољу „б/ц” 

постављање 
новог бТо система

// из лабораторије„Прераде“ 

Нови послови на помолу

 ❚Нови БТО систем полако заузима своје место под сунцем



Овогодишњи ремонт 
рударске механизације 
и постројења на бтД 
систему копа „Дрмно“ 
завршен је за 25 дана. 

у овом временском периоду 
отклоњени су уочени недостаци 
и урађени планирани сервиси на 
два багера, исто толико помоћних 
машина, погонским и етажним 
транспортерима и транспортном 
извозном угљеном систему. 
упоредо са активностима на копу, 
ремонтована су и постројења 
за транспорт и прераду угља на 
дробилани.

током овогодишњег ремонта 
машина и опреме одрађени су 
и планирани послови везани 
за делимичну реконструкцију 
транспортног извозног угљеног 
система у дужини од око 500 
метара, а урађено је и његово 
радијално померање за око 70 
метара. Ремонтне активности 
на угљеном систему спровели су 
запослени служби одржавања 
копа „Дрмно“ и ПРиМ.

Сада укупан фронт рударских 
радова на угљу износи 1.450 
метара. Рудари најављују да ће 
током наредног периода бити 
створени услови за ископавање 
угља из дела угљеног лежишта 
копа „Дрмно“ који је био затрпан 
муљем током прошлогодишњих 
елементарних непогода.

Санација дела угљеног 
лежишта, који је био под 
водом и затрпан муљем после 
прошлогодишњих елементарних 
непогода, тече по плану. у 

наредном периоду у овом делу 
угљеног лежишта биће формиран 
нови транспортни систем, што ће 
омогућити ископавање угља и из 
ове зоне лежишта. 

Очекује се да ће до јесени бити 
створени сви неопходни услови 
за ископавање угља из овог дела 
угљеног лежишта. иначе, у овом 
делу угљеног лежишта, према 

слободним проценама, налази се 
око 800.000 тона угља који ће бити 
на располагању за експлоатацију 
током зимског периода. то значи 
и додатну сигурност у погледу 
квантитативног, континуираног 
и квалитетног снабдевања 
термоенергетских капацитета 
инсталисаних у „Костолцу“ у 
зимском периоду. С. Срећковић

На ПОвРшиНСКОМ 
КОПу „ДРМНО“ 
КРајЕМ авгуСта 
завРшЕН јЕ 
ОвОгОДишњи 
РЕМОНт ОСНОвНЕ 
РуДаРСКЕ 
МЕХаНизацијЕ 
КОја јЕ 
аНгажОваНа 
На иСКОПавању 
угља и 
уСПОСтављЕН 
јЕ РЕДОваН 
ПРОизвОДНи 
ПРОцЕС
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почела 
производња угља



у оквиру ремонта блока 
б2 у тЕ „Костолац 
б“ завршени су сви 
планирани послови 
-  каже зоран 

Станојевић, директор Дирекције 
за производњу електричне 
енергије огранка „тЕ -КО 
Костолац“.  - Највише проблема 
је проузроковала динамика 
реализације јавних набавки. 
Након статусних промена у ЕПС-у, 
усвојили смо нова правила, нове 
обрасце, измене процедура, па 
је и то утицало на темпо јавних 
набавки. Ремонт је ипак завршен 
17. августа. Након тога су уследиле 
пробе и пуштање система, као 
и потпуна стабилизација рада 
и улазак у миран и поуздан 
рад блока б2 за време зимског 
периода. 

 Станојевић каже и да је на 
нивоу ЕПС-а отворена могућност 
покретања набавки са дугим роком 
реализације у претходној години, 
као и могућност претфинансирања. 
зато ће усвајањем плана набавки 
за следећу годину до средине 
септембра ове године ремонти у 
2016. моћи да се припреме и почну 
раније, већ од априла.

На блоку а2 у термоелектани 
„Костолац а“  капитални ремонт 

почео је 1. августа. Предвиђено 
је да се уради много послова, 
а  за сада се све одвија по плану 
на турбогенераторском, као и на 
котловском постројењу. главни 

део посла тек предстоји, али се 
очекује да ће се до краја октобра 
у складу са планираним роком 
ремонтне активности завршити. 

Ремонти блокова б1 и а1, како 
смо сазнали од Станојевића, 
према захтеву и потребама 
ЕПС-а, због стабилизације 
хидролошке ситуације померени 
су за десетак дана. Ремонт блока 
а1 у термоелектрани „Костолац 
а“ почео је 22. августа, а блока 
б1 у тЕ „Костолац б“ 27. августа. 
На оба термокапацитета неће 
бити великих активности, већ су 
планирани нега и мањи захвати 
пред зимску сезону. 

блокови а1 и а2 у тЕ „Костолац 
а“ у првих седам и по месеци 
остварили су производњу већу за 
четири одсто, а у тЕ „Костолац б“ 
блокови б1 и б2 испунили су план. 
На нивоу Дирекције за производњу 
електричне енергије огранка „тЕ–
КО Костолац“ тренутно остварење 
годишњег плана веће је за 1,5 
одсто.  П. Животић

РЕМОНтНа 
СЕзОНа у ОбЕ 
КОСтОлачКЕ 
тЕРМОЕлЕКтРаНЕ 
ОДвија СЕ ПО 
ПлаНу. ПРвО јЕ 
завРшЕН РЕМОНт 
блОКа б2 у 
тЕРМОЕлЕКтРаНи 
„КОСтОлац б“, 
а аКтивНОСти 
На ПРЕОСтала 
тРи тЕРМОКаПа-
цитЕта у 
„КОСтОлцу“ Су у 
тОКу

ТЕрмо
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послови одмичу, 
производња изнад плана



На димњаку блока а1 
термоелектране „Костолац 
а“ после 48 година 

експлоатације изводе се значајни, 
обимни и сложени грађевински 
радови. Реч је о пословима на једном 
од најстаријих димњака у земљи, који 
је изграђен 1967. године. висок је 105 
метара, са ширином у основи од 10, 
а на врху од пет метара. зидан је од 
радијалне опеке.

анализом стања, на димњаку су 
утврђена озбиљна оштећења. Према 
налазу стручњака са грађевинског 
факултета из београда, утврђено 
је да је дошло до пропадања 
стабла димњака, што се посебно 
манифестује од 65. метра па навише. 
вода, наслаге пепела, али и хемијске 
реакције утицали су на деградацију 
опеке од које је зидан. то је посебно 
било уочљиво на делу димњака без 
хилзне. Оштећења су била таквог 
карактера да су угрожавала његову 
стабилност и функционалност.  

Пројекат санације, којим је 
третирано и питање његове 
сеизмике, урадили су стручњаци 
грађевинског факултета из београда. 
Да би се димњак учврстио и ојачао, 
уз његове ободе постављено је 
осам армирано-бетонских стубова 

димензија 60x40 центриметара, и то 
од тла до врха. На сваких осам метара 
стубови су прстенасто повезани. 
Са спољашње стране димњака од 
шездесетог метара зида се и још 
један слој фасадне цигле. Радови на 
санацији поверени су конзорцијуму 
који чине „јастребац димњаци“ из 
Смедерева, „изопрогрес“ из београда 
и подизвођач радова  „Средор“ из 
власотинца. 

иначе, радови на санацији 
димњака умногоме подсећају 
на време када су га зидали 
црнотравци, а данас обнављају 
њихове комшије власотинчани. 
Много тога ради се на мишиће 
и ручно. бетон, цигла, вода за 
негу бетона и други грађевински 
материјал допремају се на висину од 
100 метара подизачем терета који је 
монтиран на спољашњој страни 
димњака. Петнаест радника га 
преузима и уграђује. На земљу 
не силазе без преке потребе. 
вода и храна допремају се такође 
монтираним подизачем терета. 
Око димњака монтирано је око 
5.000 метара квадратних скеле. у 
бетонске стубове уграђено је око 
200 метара кубних бетона, а од 
педесетог метра па до врха биће 

уграђено и 40.000 комада фасадне 
цигле. 

Радови добро напредују упркос 
тешким условима за рад који су 
пратили грађевинаре. Очекивања 
су да ће сви радови на овом објекту 
бити завршени до краја овогодишње 
грађевинске сезоне. тада ће димњак 
јединице бити не само сигуран и 
фукционалан већ ће добити и нову 
естетску димензију. С. Срећковић

у суботу 22. августа у 02.14 
часова заустављен је и 
„скинут“ са мреже блок тЕНт 

а5 у Обреновцу. На том блоку биће 
урађени проширени стандардни 
ремонтни радови, који ће трајати 
60 дана, а најзначајнији посао је 
реализација друге фазе радова за 
смањење азотних оксида на ниво 
испод 200 милиграма по кубном 
метру. 

- Ово је надградња система 
за редукцију азотних оксида 
(lnOx) који је, по уговору са 
фирмом „Хитачи” урађен током 
реконструкције млинског 
постројења током ревитализације 
блока а5 у 2012. години. уградиће 
се OFa 2 канал и одговарајуће 
дизне ваздуха на бочним странама 
котла на нивоу од 50,46 метара. 
у тој зони постојећи панели 

прегрејача 1 биће замењени 
новим панелима са предвиђеним 
отворима за дизне и урадиће се 
корекција панела у зонама дувача 
гара - каже Соња филиповић, 
помоћник главног инжењера 
одржавања тЕНт а.

Како је објаснила филиповић, на 
млинском постројењу предвиђена 
је уградња повратних канала аеро-
смеше у млин. На систему nOx 
урадиће се и санација оштећених 
горионика угља. испорука опреме 
је у завршној фази а све неопходне 
радове на систему за редукцију 
азотних оксида обавиће фирма 
„феромонт инжењеринг”.

Сви послови на осталим 
постројењима „петице” стандардног 
су карактера током којих ће се бити 
урађен ремонт млинова, цевног 
система котла, ростова, додавача, 

вентила и погона, пумпи у турбо 
хали, електро опреме, испитивање 
паровода, испитивање лопатица и 
лежајева турбине. блок а5, снаге 
344 мегавата, требало би поново да 
буде на мрежи 21. октобра када сви 
планирани радови буду завршени.  

М. Вуковић

// тЕНт а

почео ремонт блока ТЕНТ а5

ПРОјЕКат 
СаНацијЕ, КОјиМ 
јЕ тРЕтиРаНО и 
ПитањЕ њЕгОвЕ 
СЕизМиКЕ, 
уРаДили Су 
СтРучњаци 
гРаЂЕвиНСКОг 
фаКултЕта из 
бЕОгРаДа

Увек у хладу 
током врелих дана 
радници су, како 
сазнајемо, увек били у 
хладу јер су пратили 
кретање сунца. Док је 
сунце на истоку, они 
раде на западној страни 
димњака, а како се оно 
помера, померају се и 
људи, тако да су увек 
били у хладу.
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Ниче обновљени димњак 



После ревитализације 
блока а3 у тЕ „Никола 
тесла а“ у Обреновцу, 
што је прошле 
године био један од 

најсвеобухватнијих послова у 
„Електропривреди Србије“, на истој 
локацији обавља се још један велики 
посао, истина мањег обима од 
претходног, капитални ремонт блока 
тЕНт а2. Радови на овом блоку 
почели су 3. јула и трајаће, како је 
предвиђено, 110 дана. 

Сви предвиђени послови на 
једном од најстаријих постројења у 
обреновачким термоелектранама 
снаге 210 Мw одвијају се утврђеном 
динамиком, иако се обављају у 
отежаним погонским условима 
изазваним високим спољним 
температурама, али уз максимално 
поштовање и примену свих 
предвиђених мера безбедности на 
раду. током капиталног ремонта 
„двојке“ најобимнији и најзначајнији 
радови биће обављени  на 
турбинском и котловском делу овог 
постројења.

- На турбинском делу 
постројења до сада је урађена 
комплетна демонтажа турбине 
високог притиска, турбине 
средњег притиска и турбине 
ниског притиска. у току је 
чишћење, пескарење, припрема 

и испитивање методама без 
разарања елемената проточног 
дела турбине - каже Срђан 
јосиповић, шеф Службе машинског 
одржавања тЕНт а. - Радове 
на турбинском делу постројења 
изводи домаћа фирма „феромонт 
инжењеринг“ из београда, а услуге 
надзора, техничку и стручну помоћ 
пружа „алстом“ из Хрватске, 
који ће истовремено испоручити 
и резервне делове за турбину. 
Они ће такође урадити и процену 
преосталог радног века турбине, с 
обзиром на то да је она радила више 
од 300.000 сати. 

Резултати добијени након 
ових испитивања, односно 
снимања стања опреме и процене 
њеног преосталог радног века, 
представљаће улазне податке 
за, како је рекао наш саговорник,  
доношење техничке одлуке о 
томе који ће се захвати обавити 
у наредном капиталном ремонту 
турбине, који се иначе обавља на 
сваких пет година. јосиповић је 
истакао да је предвиђена и набавка 
опреме за мерење релативних 
вибрација ротора турбоагрегата. 

- На тај начин лакше ћемо 
анализирати вибрационо стање 
турбине и отклонити евентуалне 
неправилности у њеном раду - 
рекао је јосиповић. - уговором 

је предвиђено и ангажовање 
„алстома“ за ремонт ротора 
турбине средњег притиска. то 
обухвата замену свих лопатица, уз 
комплетну димензиону контролу 
геометрије ротора, испитивање 
стања ротора методама без 
разарања и санација свих уочених 

тОКОМ 
КаПиталНОг 
РЕМОНта 
„ДвОјКЕ“, 
НајОбиМНији и 
НајзНачајНији 
РаДОви бићЕ 
ОбављЕНи На 
туРбиНСКОМ и 
КОтлОвСКОМ 
ДЕлу ОвОг 
ПОСтРОјЕња

Грејање 
за поузданост блока а2 
заинтересовани су 
такође и  Обреновчани. 
Овај блок, уз тЕНт а1, 
поред производње 
електричне енергије, 
производи и топлотну 
енергију којом се путем 
топлодалековода већ 
годинама греју стамбени 
и пословни објекти у 
Обреновцу.  

ТЕрмо
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дефеката, према стандардима и 
нормама произвођача. „алстом“ 
је такође у обавези да уради 
репарацију, наливање свих 
лежајева турбоагрегата од првог 
до седмог лежаја и лежајева 
главне уљне пумпе, као и 
њихову машинску обраду, према 
препорукама произвођача и 
припадајућим стандардима. 

Од планираних активности које 
су у овом периоду реализоване на 
котлу је урађено прање, обијање 
наслага и дефектажа грејних 
површина у првој и другој промаји 
котла.

тренутно се, према 
јосиповићевим речима, спроводе 
радови на замени носећих шипки на 
круни котла. На коти од 60 метара 
поставља се додатна челична 
конструкција за ношење овесних 
шипки. Ове носеће шипке су заправо 

овесни штапови окачени за  круну 
котла и они носе поменуте грејне 
површине које висе у ложишту 
котла. На коти од 51 метар, од 
међупрегрејања према задњем 
зиду друге промаје котла, у току су 
радови на заптивању међуплафона - 
постављање керамичке вуне и лима.

завршени су сви припремни 
радови за замену цеви испаривача 
и санацију вођења зида котла 
у зони рециркулационих 
отвора 22 и 23.  Демонтиране су 
спољна и унутрашња оплата 
и обијен је шамот између ових 
рециркулационих отвора.

- Као један од најбитнијих 
захвата на котлу посебно бих 
издвојио радове на замени 
прегрејача 4 и комора прегрејача 4. 
цеви за израду цевних елемената 
прегрејача 4  практично су 
испоручене, а у току је израда 

улазне коморе са припадајућим 
преткоморама која се обавља у 
СЕС-у (Словенске енергетичке 
стројарне), фирми из Словачке, 
као и израда излазне коморе са 
припадајућим преткоморама 
коју ради домаћа фирма  „виа 
Оцел“.  Демонтажа прегрејача 4 је 
отпочела, како је и планирано, у 
првој половини августа.  Радове 
на испоруци и замени прегрејача 
4 ради конзорцијум фирми „виа 
Оцел“, „лМ-Металмонт“, „феромонт 
инжењеринг“, МОНт-Р и бЕт (balkan 
energy team) - рекао је Срђан 
јосиповић.

у овој фази, додао је он, 
замениће се четири горионика 
угља са припадајућим елементима 
(разделник, клапна аеросмеше, 
канал аеросмеше, прелазни канал, 
секције горионика угља). израда 
ових елемената поверена је домаћој 
фирми „термоопрема“, док ће их 
монтирати „гоша монтажа“.

 - Комплетирања читавог 
блока, према плану, требало би 
да се оконча почетком октобра, 
а финално пуштање блока 
а2 у рад предвиђено је за 20. 
oктобар, када ће „двојка“ бити 
у пуној погонској снази. укупна 
вредност финансијских средстава 
за инвестиционе, стандардне и 
нестандардне радове за капитални 
ремонт блока а2 је око милијарду 
динара - нагласио је јосиповић. 

М. Вуковић

Резултати 
блок тЕНт а2 је ове 
године остварио 
изванредан резултат 
радећи непрекидно 194 
дана на мрежи, од 22. 
октобра 2014. године до 
4. маја 2015. године. 
„Двојка“ је уједно 
остварила  и најбољи 
резултат у 
континуалном раду у 
односу на остала 
постројења у тЕНт а. 
Реч је блоку који ове 
године обележава 45 
година успешног рада и 
који је од своје прве 
синхронизације 
29. септембра 1970. 
године до 2. јула 2015. 
године произвео и 
електроенергетском 
систему Србије 
испоручио близу 50 
милијарди киловат-
часова.

Велико
сређивање пред зиму 

 ❚Срђан Јосиповић

 ❚Поглед на демонтиран турбогенератор ❚Поглед на демонтиран турбогенератор



у термоелектрани 
„Никола тесла а“ у 
Обреновцу у току је 
санација склоништа 
1, које је приликом 

прошлогодишњих поплава 
претрпело тешка оштећења и 
велику материјалну штету. Посао 
је уговорен са фирмом гат из 
Новог Сада, а према уговору од 28. 
априла, рок за завршетак радова је 
шест месеци.

- током мајских поплава 
2014. године склониште 1 у тЕНт 
а било је потпуно потопљено до 
висине од око 1,5 метара изнад 
плафона. Продор подземних вода 
наставио се и након поплаве због 
високог водостаја реке Саве, као и 
дуготрајних и обилних падавина, 
што је отежавало црпљење 
воде из објекта и одлагало 
почетак санације - рекао је 
Светислав Павловић, шеф Службе 
обезбеђења и одбране огранка 
тЕНт „Електропривреде Србије“, 
у недавном разговору за лист ЕПС 
Енергија. - Након испумпавања 
воде, изношења отпада и чишћења 
талога, уз предузимање свих мера 
хигијенско-техничке заштите, 
демонтирали смо поплављену 
опрему и оштећене делове 
машинских инсталација, као и 
унутрашњу хидроизолацију објекта. 

По завршетку ове фазе наставиће 
се са уговореним радовима на 
санацији склоништа и монтажи 
сервисиране и набављене опреме, 
како је и наложено одговарајућим 
решењем МуП-а. 

Од НатО бомбардовања 1999. 
године мало пажње посвећивало се 
текућем одржавању склоништа, а 
о опремању се није ни размишљало 
јер се сматрало да то не спада у 
приоритетне активности. Само у 
два наврата урађени су молерско-
фарбарски радови, поправка 
електроинсталација и сервисирање 
машинских инсталација, тачније 
елемената за пречишћавање ваздуха 
и контролу система проветравања. 
Потпуно је занемарена набавка 
опреме за боравак, санитарне 
опреме, опреме за воду и опреме 
за самоспасавање. у међувремену, 
склоништа су коришћена за 
смештај архивске грађе и других 
неприпадајућих ствари.

Катастрофалне поплаве 
које су прошле године потопиле 
Обреновац и озбиљно запретиле 
капацитетима ЕПС-а, у тЕНт-у 
су схваћене као алармантна 
опомена и веома поучна лекција 
за будућност. Кроз уговорену 
сарадњу са „Склоништима“ из 
Новог Сада током 2014. одрађени 
су поједини послови мањег обима 

и значаја. акција је настављена и у 
овој години санацијом склоништа 
1 у највећој термоелектрани ЕПС-а. 
По налогу надлежних служби 
МуП-а Србије, у наредном периоду 
биће предузете прописане мере и 
неопходне активности на санацији 
и опремању и остала три склоништа 
у тЕНт а и тЕНт б.

Када су у питању мере које 
је наложио МуП, за склониште 
2 у тЕНт а и склониште 1 у тЕНт 
б покренута је јавна набавка 
за опремање припадајућом 
санитарном опремом, опремом за 
воду и опремом за самоспасавање. 
Како је објаснио наш саговорник, за 
то ће бити искоришћена средства 
за текуће одржавање склоништа за 
2015. годину.

- На основу прерасподеле 
планираних средстава, ЕПС је 
одобрио набавку опреме за 
боравак (лежајеве и клупе) у 
оба склоништа на тЕНт а, као и 
санитарне опреме, опреме за воду 
и опреме за самоспасавање у 
склоништу 1 на тЕНт а – објаснио 
нам је Павловић. - Међутим, Сектор 
за ванредне ситуације МуП-а 
одбио је нашу иницијативу за 
пренамену склоништа 2 у тЕНт 
б у објекат допунске заштите, и 
то у затеченом стању, како бисмо 
могли са минималним улагањем, 
ово склониште да прилагодимо 
реалним потребама заштите људи 
и материјалним могућностима. 
Накнадно је наложена санација 
од вишегодишње влаге и набавка 
комплетне опреме, што изискује 
знатна финансијска средства која 
се морају обезбедити у наредном 
периоду.  Љ. Јовичић

угОвОР јЕ 
СКлОПљЕН 
Са фиРМОМ 
гат из НОвОг 
СаДа, а РОК 
за завРшЕтаК 
РаДОва јЕ 
шЕСт МЕСЕци. 
СлЕДЕ РаДОви у 
СКлОНишту 2 у 
тЕНт а, КаО и у 
СКлОНиштиМа 1 и 
2 у тЕНт б

Стара 
градња 
Крајем седамдесетих и 
почетком осамдесетих 
година прошлог века на 
локацијама тЕНт а у 
Обреновцу и тЕНт б у 
ушћу изграђена су по 
два склоништа основне 
заштите као 
двонаменски објекти. у 
тим објектима могло је 
да борави по 200 особа, 
и то до седам дана.

ТЕрмо
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// Санација склоништа 1 у тЕНт а

поплаве убрзале 
поправке

 ❚Светислав Павловић

 ❚Радови у склоништу



у оквиру припрема за 
експлоатацију касете 
3 депоније пепела и 
шљаке у тЕНт а, крајем 
јула завршени су радови 

на надоградњи преливног стуба 
(шахте) високог 23,20 метара.  

- висина овог преливног стуба 
равна је згради од осам спратова, 
што је рекорд у надоградњи 
грађевинских објеката ове врсте 
на свим депонијама пепела у 
„Електропривреди Србије“. врх 
темеља преливног стуба налази се 
на висини од 99,8 метара надморске 
висине (мнм), а пре саме његове 
надоградње претходно је ојачан 
постојећи преливни стуб уградњом 
челичне цеви пречника од 800 
милиметара, а потом и бетонирање 
простора између ове челичне цеви 
и зидова преливног стуба - каже 
Предраг лукић, водећи грађевински 
надзорни инжењер у тЕНт а.  
- врх овог преливног стуба који 
се налази у геометријском центру 
касете 3, површине од 79 хектара, 
досеже коту од 123 мнм. Преливни 
стуб се састоји од четири бетонска 
стуба која су, са све четири стране 
вертикално повезана са по 14 
редова греда у размаку од 1,6 
метара. Овај стуб служи да се преко 
њега одведе вода са пепелишта 
до колектора или ободних канала 
око депоније, која се заједно са 
пепелом и шљаком у виду ретке 
хидромешавине истаче на касету, 

Радове на надоградњи 
преливног стуба, који су трајали три 
и по месеца, извео је конзорцијум 
фирми „градитељ НС“ и „имес-коп“ 
из Обреновца, а према главном 
пројекту института за водопривреду 
„јарослав черни“ из београда. 

До краја године остаје још да 

се уради четврти дренажни прстен 
и хидроциклонска станица 6 на 
овој касети. Потом ће касета у 
потпуности бити оспособљена за 
одлагање пепела и шљаке у 2016. 
години.  

у тЕНт а је иначе све више 
изражен проблем недовољног 
простора за одлагање пепела и 
шљаке на овом пепелишту које 
се састоји од три касете. Касета 
1, површине од 68 хектара, већ је 
достигла пројектовану коту од 
110,5 мнм за депоновање пепела. 
На касети 2, површине 83 хектара, 
која је активна, пепео је достигао 
коту близу 104 мнм и очекује се да 
ће се за годину дана „попети“ до 
пројектоване коте, док пепео на 
касети 3, чија је припрема у току, за 
сада „мирује“ на коти од око 100,2 
мнм.

- Када достигнемо пројектовану 
коту, наша законска обавеза је да 
поново урадимо главни пројекат 
надвишавања, што смо и учинили. 
Сада га ради Рударски институт 
из београда, који је урадио и 
претходни пројекат. Према њиховим 
прелиминарним прорачунима, 
по садашњој технологији ретке 
хидромешавине на постојећем 
пепелишту, пепео ће моћи да се 
истаче, за касете 1 и 2 до коте 113 
мнм, а за касету 3 до коте од 116 
мнм. По технологији угушћене 
хидромешавине могло би да се 
настави истакање пепела и до коте 
123 мнм, и то све до 2023. године - 
каже инжењер Предраг лукић.

због тога је, како је рекао, 
покренут поступак код надлежних 
државних органа за проширење 
постојеће депоније пепела на 
тЕНт а за додатних 150 хектара, 
колико би износила површина нове, 
четврте касете, која би се налазила  
у залеђу садашњег пепелишта 
где је пољопривредно земљиште 
„Драган Марковић“. уколико би 
се ова идеја реализовала, то би 
представљало идеално решење 
којим би се вероватно обезбедио 
адекватан простор за одлагање 
пепела и шљаке до краја радног 
века термоенергетских постројења 
ове електране, без обзира на то која 
би технологија отпепељивања била 
имплементирана.

М. Вуковић

виСиНа 
ПРЕливНОг 
Стуба РавНа 
јЕ згРаДи ОД 
ОСаМ СПРатОва, 
штО јЕ РЕКОРД 
у НаДОгРаДњи 
гРаЂЕвиНСКиХ 
ОбјЕКата ОвЕ 
вРСтЕ На СвиМ 
ДЕПОНијаМа 
ПЕПЕла у ЕПС-у 

Попут бране
Депонија пепела и 
шљаке у тЕНт а је, 
према пројекту, висока 
37,5 метара и по својим 
димензијама спада у ред 
грађевинских објеката, 
попут високих брана. у 
току 45 година рада 
блокова на тЕНт а до 
сада је на овој депонији 
депоновано око 90 
милиона тона пепела и 
шљаке.
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Завршени радови

 ❚До краја године касета ће у потпуности бити оспособљена за одлагање пепела и шљаке

 ❚Висина преливног стуба равна је висини 
зграде од осам спратова



у ХЕ „Ђердап 2“ ремонтна 
сезона почела је 27. маја, а 
окончаће се крајем године. 

Овај посао обухвата два капитална 
ремонта агрегата број 3 и 4, односно 
други степен ремонта бродске 
преводнице.

Поред класичних радова 
планског превентивног одржавања 
опреме и послова на агрегатима 
а3 и на а4, чији је ремонт управо 
у току, биће обављена бројна 
чишћења и замена заптивних 
гарнитура лопатица усменог 
апарата, ревизија система 
хлађења ротора и статора, замена 
изолационих цеви. Реч је о уградњи 
нове и поуздане опреме, што ће 
значајно допринети одржавњу 
високог степена сигурности рада 
друге дунавске хидроелектране. 
Опрему испоручују реномирани и 
већ проверени пословни партнери 
са којим енергетичари „ХЕ Ђердап“ 
успешно сарађује дужи низ година. 

тренутно, паралелно са 
ремонтом а3, радници ХЕ „Ђердап 
2“ обављају и ремонт агрегата а4. 

- До краја године, када сви 
ремонти буду завршени, друга 
дунавска електрана ући ће у зимски 

период потпуно спремна - истиче 
љиљана Милицановић, директорка 
ХЕ „Ђердап 2“. - До краја ове године 
биће успешно завршен циклус 
модернизације и унификације 
управљачке опреме основне 
електране. то је практично значајан 
део ревитализационог захвата у 
оквиру ког ће, у догледно време, 
бити замењен већи део дотрајале 
хидромеханичке и електроопреме. 

До краја године, тачније 
у септембру, паралелно са 
ремонтима а3 и а4, радници 
ХЕ „Ђердап 2“ обавиће и краћи, 
односно други степен ремонта 

бродске преводнице. Реч је о 
контроли рада опреме, евентуално 
уз потребне интервенције, а 
све како би овај део сложеног 
хидроенергетског и пловидбеног 
система „Ђердап 2“ наставио 
беспрекорно превођење 
бродова, без прекида пловидбе и 
непланираних застоја у раду јер 
је у питању велика међународна 
обавеза обе ђердапске ХЕ.  

за сада ремонти теку по плану. 
Наруку радницима одржавања иде 
слабија хидрологија, која омогућава 
веће ремонтне захвате паралелно 
на два агрегата, без негативног 
утицаја на степен искоришћења 
расположивог хидроенергетског 
потенцијала Дунава. зато је 
сасвим извесна прогноза да ће у 
нову 2016. годину ХЕ „Ђердап 2“ 
ући погонски потпуно спреман, 
са свих 10 агрегата на мрежи 
електроенергетског система ЕПС-а. 

Р. Чучулановић 

Радници ХЕ „Ђердап 1“ 
настављају успешну 
демонтажу агрегата број 1 у 

оквиру четврте фазе ревитализације 
овог хидроенергетског гиганта. 

Од почетка августа, 
када је почела демонтажа 
,,најстарије“ турбине на 
највећој хидроелектрани на 
Дунаву, радници машинског и 
електроодржавања, уз помоћ 
мајстора „Ђердап услуга“ и других 
подизвођача, демонтирали су прво 
уљну главу и све елементе који 
наткривају генератор. Демонтирани 
су наставак вратила генератора, 
горње разводне цеви, полови 
главног генератора… Раздвојена 
је прирубничка веза ротор главног 
генератора и вратила, комплетна 
кинематика усмереног апарата, као 
и помоћни ротор и статор помоћног 
генератора.

- Радови теку према утврђеној 
динамици и демонтажа агрегата 
број 1 биће завршена према 
усвојеној динамици и плану - каже 
Драган Максимовић, директор „ХЕ 

Ђердап 1“. - Предузели смо све мере 
да се витални делови за репарацију 
и остала опрема безбедно 
демонтирају, а радници заврше 
посао без иједне огреботине. 
током неколико наредних дана 
демонтираћемо блок турбинског 
вратила, тачније склоп овог 
виталног дела и поклопца радног 
кола.

Демонтажа радног кола 
турбине, поред демонтаже ротора 
главног генератора и склопа 
турбинског поклопца, једна од 
најсложенијих  демонтажних 
операција, биће обављена до 
средине септембра. тиме ће према 
плану бити обављена демонтажа 
а1. у другој половини септембра 
и почетком октобра почеће 
санациони и ревитализациони 
радови проточних органа. 

 Р. Ч. 

НОву, 2016. 
гОДиНу, ДРуга 
ДуНавСКа 
ХиДРОЕлЕКтРаНа 
ДОчЕКаћЕ 
ПОтПуНО 
СПРЕМНа, Са СвиХ 
10 агРЕгата у 
ПОгОНу

хидро

34 ЕПс ЕНЕРГиЈА // септембар 2015.

// Ревитализација ХЕ „Ђердап 1“

почела демонтажа

// Ремонти у ХЕ „Ђердап 2“

Испитивање
Наша саговорница каже да 

је у току и детаљно испитивање 
дотрајале опреме преливне 
бране уз сагледавање обима 
предстојеће неизбежне 
реконструкције. Реч је о 
сложеном, захтевном, обимном 
и неопходном пројекту који 
стоји пред енргетичарима друге 
дунавске хидроелектране у 
догледној будућности.

Успешно и у року 

 ❚Љиљана Милицановић



упоредо са 
ревитализацијом агрегата 
број 1 и великим радовима 
планско-превентивног 
одржавања опреме, у 

ХЕ „Ђердап 1“ у току је реализација 
још једног обимног задатака - 
шестомесечног капиталног ремонта 
бродске преводнице. 

Према утврђеној планској 

динамици, послови ће бити 
обављени од 6. јула до 30. новембра. 
Мањи доток Дунава повољно утиче 
на послове које обављају мајстори 
„гоша монтаже“ и београдске 
специјализоване фирме за 
антикорозивну заштиту „јадран“. 

Како нас је обавестио Драган 
шејњановић, руководилац овог 
дела ХЕПС „Ђердап 1“, двомесечни 

радови на низводној глави одвијају 
се према планираној динамици 
и преводница ће лађарима бити 
предата 30. новембра. Наш 
саговорник истиче да се углавном 
ради на хидромеханичкој, а мањим 
делом на електро и хидрауличкој 
опреми. На тај начин практично је 
приведена крају ревитализација 
овог дела опреме. 

Радом преводнице ХЕ „Ђердап 
1“ извршава велику међународну 
обавезу - регулацију пловидбе 
у сектору Ђердапске клисуре. за 
сада, овогодишњом репарацијом 
и заменом дотрајале опреме, 
преводници је продужен рок 
несметаног превођења бродова 
у наредном периоду. ипак, остаје 
страх од могућих ризика због 
дотрајале и застареле опреме. а 
неопходна ревитализација овог дела 
опреме у наредном периоду, према 
грубој рачуници, коштаће читаво 
мало богатство. Процењује се на 
неколико десетина милиона евра.

уз опаску да су 
суседи из Румуније већ 
обавили ревитализацију 
електрохидрауличког погона на 
својој преводници, шејњановић 
нас је обавестио да је у оквиру тог 
шестомесечног ремонта обављен 
велики број нестандардних послова 
и захвата, и то на све три главе: 
горњој улазној, средњој и доњој 
низводној.

На улазној глави обавиће 
се комплетна ревитализација 
затварача са антикорозивном 
заштитом и санација вођица 
за главно вођење радних и 
галеријских затварача. урађена 
је контрола конструкције радних 
врата. Очишћени су стари 
дренажни системи, уграђени 
нови, замењен комплетни систем 
заптивних гума и чепова...

На средњој глави саниране 
су уочене напрслине на радним 
вратима уз ојачање уградњом 
додатних ребара ради веће 
сигурности рада. и на овим вратима 
замењене су заптивне гума, као и 
четири пумпе којим се непосредно 
регулише функционисање овог 
дела преводнице. Највише посла 
обављено је на доњој глави, тачније 
на доњим излазним вратима.

Р. Чучулановић 

ПРЕвОДНица 
ћЕ лаЂаРиМа 
бити ПРЕДата 30. 
НОвЕМбРа

Замена 
Први пут после више од 
40 година рада 
замењена је дрвена 
грађа. Претходно су, 
после скидања старе 
грађе, радници ХЕ 
„Ђердап 1“ и „јадрана“ из 
београда, уз посебно 
ангажовање како би 
надокнадили 
закашњење, испитивали 
конструкције самих 
врата, урадили 
пескарење и на крају 
антикорозивну заштиту.
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обнова тече по плану



вишемесечни сушни 
период довео је доток 
Дунава у сектору 
хидроелектране „Ђердап 
2“ на свега 2.450 

кубних метара у секунди, што је 
нешто мало више од биолошког 
минимума. 

- Када се ова вода расподели 
на два дела (српска и румунска 
електрана), онда свакој страни 
припадне по 1.175 кубних метара у 
секунди, што је довољно за дневну 
производњу око 2.900 mwh. једина 
повољна околност у сушном 
периоду је што опада ниво доње 
воде, повећава се пад, а самим тим 
и снага - каже за наш лист љиљана 
Милицановић, директорка ХЕ 
„Ђердап 2“.

Она додаје да је електрана 
у првих пет месеци наставила 
рекордну производњу из прошле 
године, а наиласком сушних дана 
та производња се смањивала, 
да би у јулу износила свега два 
процента мање од планираног. 

- Сушни период користимо за 
планиране ремонте и ове године на 
реду је капитални четворомесечни 
ремонт агрегата број 3 - истиче прва 
дама ХЕ „Ђердап 2“. - План ремонта 
је обиман и предвиђа ревизију 
скоро сваког шрафа неопходног за 

несметану производњу електричне 
енергије.

Радови се одвијају на улазној 
грађевини, низводном делу, то 
јест на сваком месту где постоји и 
најмањи део сложеног система. за 
ову прилику преносимо атмосферу 
ремонта у самом агрегату и око 
њега. Наш водич кроз машинско 
постројење је Радомир ивић, 
инжењер машинства и помоћник 
директора за одржавање ХЕ 
„Ђердап 2“.

Ово је јединствена електрана 
у систему ЕПС-а, агрегати су 
положени водоравно, генератор 
и турбина смештени су у капсулу 
која својим необичним изгледом 
подсећа на нуклеарну подморницу. 
за улазак у агрегат постоје 
три улаза, а ми смо за почетак 
изабрали узводни или, како га још 
зову, коси стуб. Одмах на улазу 
затиче нас необичан поглед ка 
унутрашњости машине, педесетак 
уских стрмих степеница са 
рукохватима које дозвољавају 
пролаз за само једну особу. изнад 
главе и лево су цеви за хлађење 
и подмазивање, а са десне 
стране су струјни изводи и сноп 
каблова обезбеђен металном 
решетком. На крају степеница 
је чеони део капсуле. Овде су 

смештени генератор, уљно-водна 
глава, радијални лежај број 1, 
систем побуде ротора и остала 
опрема. Пажњу су ми привукла 
двојица радника који у необичном 
положају ваде сегменте Р1. јовица 
барбатесковић из машинског 
извршења, вођа екипе за 
радијални лежај 1, и његов колега 
Драган Ђорђевић из „Ђердап 
услуга“. вратило на ком се налази 
радно коло низводно и ротор 
генератора узводно ослоњени су 
на три аксијална сегментна лежаја. 

- укупна тежина је 320 тона, 
склоп се обрће 62,5 пута у минуту 
и стабилан рад агрегата тражи 
равномеран распоред оптерећења, 
што изискује велику стручност и 
прецизност која се мери стотим 
деловима милиметра - објашњава 
инжењер ивић.

- Ово је уљно–водна глава - 
показа ми мој водич ка необичном 
склопу налик на мотор од 
аутомобила. њена улога је да 
спроведе уље кроз вратило под 
притиском до радног кола ради 
давања захтеване снаге агрегату. 
При производњи електричне 
енергије долази до ослобађања 
топлотне енергије, те је улога водне 
главе да спроведе деми воду до 
полова ротора и топлоту изведе до 

гЕНЕРатОР 
и туРбиНа 
СМЕштЕНи 
Су у КаПСулу 
КОја СвОјиМ 
НЕОбичНиМ 
изглЕДОМ 
ПОДСЕћа На 
НуКлЕаРНу 
ПОДМОРНицу

хидро
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пут у 
средиште агрегата 
 ❚ Јовица Барбатесковић и Драган Ђорђевић, рукавац лежаја се полира до храпавости од 0,45 микрона



измењивача топлоте ван агрегата и 
тако укруг. 

- Системом у сваком 
моменту циркулише 60 тона 
демиларизоване воде - наводи наш 
водич. 

Посебна прича је контрола 
активног дела магнетног 
кола, пакета лимова статора и 
провере заклињености намотаја 
статора у жлебовима који раде 
радници електроизвршења. 
Да би се направио минималан 
радни простор, са ротора се 
скидају четири „пола“ и овај 
отвор на ротору, уз механичко 
обртање ротора по целом ободу 
статора, омогућава увид у стање 
и евентуалне интервенције на 
опреми. Да бисмо завирили у 
турбински део агрегата, мој водич 
је предложио две маршруте. једна 
је пречицом, кроз кружне отворе 
на ротору, коју радници често 
користе, или излазак на површину 
па улазак кроз такозвани 
вертикални стуб. Нисам био 
најприкладније обучен за пролаз 

кроз ротор, већ сам изабрао 
другу варијанту. вертикални стуб 
још је захтевнији од косог, кроз 
који се долази тачно у средиште 
машине. Овде је граница између 
генераторског и турбинског дела. 
Одавде капсула почиње нагло да 
се сужава, тако да у делу радног 
кола износи нешто више од један 
метар. Простора је врло мало, 
температура је и до десет степени 

већа у односу на површину 
агрегата. за рад у затвореном и 
скученом простору прописане 
су посебне мере заштите на 
раду којих се сви који овде раде 
морају стриктно придржавати. 
Да бих пришао и снимио радове, 
један од радника морао је да ми 
уступи своје место. Нисам ни био 
свестан да сам управо ушао у 
ланац радова на ревизији лежаја 
Р3. Неколико пута кроз моје руке 
пролазио је алат до мајстора испод 
вратила. 

На супротној страни, тројица 
мајстора са видним капљицама 
зноја на лицу слажу на специјално 
направљену платформу сегменте 
лежаја ради контроле тефлонске 
превлаке. 

- Сложен је ово систем - 
објашњава ми мој водич. - због 
обртања вратила ослобађа се 
одређена количина топлотне 
енергије, те је морамо изнети 
из зоне лежаја и капсуле, а све 
ово мора бити подмазано и за 
то користимо турбинско уље. 

Двадесет седам кубика уља 
циркулише у систему хлађења и 
подмазивања. 

Нисам хтео више да реметим 
послове, већ уз мало већи напор, 
истим путем, враћамо се на 
површину агрегата. 

- Да би прича била комплетна, 
мора се обићи и проточни тракт - 
предложи ми инжењер ивић. 

Кроз кружни отвор турбинског 

поклопца улази се у зону радног 
кола и усмерног апарата. језив 
је поглед ка унутрашњости, али 
немам куд - сâм сам ово тражио. 
вертикалним мердевинама налик 
на морнарске спуштамо се преко 
делова лопатице радног кола тачно 
у осу агрегата. Са ове платформе 
контролише се „главчина“ и појава 
кавитације на самим лопатицама 
радног кола. Низводно је излазни 
сифон са  металним ремонтним 
затварачем који служи да не би вода 
из Дунава дошла у зону радова, док 
је са узводне усмерни апарат са 16 
лопатица, чија је улога да спроведе 
задату количину воде на само 
радно коло. четристо кубика воде у 
секунди пролази  овуда, обрће радно 
коло, снага воденог пада вратилом 
се преноси на ротор кога побуђује 
једносмерна струја, ствара се обртно 
магнетно поље и у намотајима 
статора индукује се напон од 6,3 
kV, једном речју, улога агрегата 
је да кинетичку енергију воде 
трансформише у електричну. Мој 
водич, врстан стручњак који познаје 
ову машинерију у сваки шраф, 
својски се трудио да ми покаже све 
што је интересантно на овој грдосији. 
Пут нас даље води између лопатица 
усмерног апарата узводно. изнад 
нас је генераторски део капсуле, а 
испред мини-утоваривач скупља 
нанос од шибља и другог отпада 
који се нагомилао после пражњења 
тракта. Ово је кота 14 метара 
надморске висине. 

- из овог угла веома лепо се 
види чеони део капсуле, а горе 
изнад нас, на коти 40,50 метара, 
налази се површина Дунава и 
од њега нас дели само ремонтни 
табласти затварач - наводи наш 
домаћин.

импресиониран сам свим 
оним што сам видео пролазећи 
кроз прави лавиринт машинских 
постројења. велика стручност и 
одлучност, почев од директорке 
Милицановић, мог водича 
инжењера ивића и радника које 
сам сусрео, довољна су гаранција 
да ће сви радови бити урађени 
квалитетно и на време, а што 
се тиче Дунава, он је још једном 
показао своју злу нарав. Сушни 
период неће дуго трајати, кад-
тад Дунав ће наићи својом пуном 
снагом, а овде ће га чекати 
спремно свих 10 агрегата да му 
узму део енергије, трансформишу 
је у електричну и проследе  
потрошачима.  М. Дрча

Неславни 
рекорди 
Дунава
Колико је велика река 
непредвидива најбоље 
говоре бројке. Од 2003. 
до 2006. Дунав је оборио 
оба рекорда. Овде је 2. 
септембра 2003. године  
најмањи забележен 
доток од свега 1.492 
кубна метра у секунди, 
док је 16. априла 2006. 
године измерен 
рекордан доток од 16.240 
метара кубних. а 
парадокс је да при овако 
великом дотоку овде 
није произведен ниједан 
киловат час. 
интересантно је 
поменути да је током 
прошлогодишњих 
поплава овуда текло 
13.250 кубика воде у 
секунди. 
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у раним јутарњим часовима 
6. августа у ХЕ „Ђердап 1“ 
урађен је тест покретања 
хидроелектране из 
безнапонског стања. 

Ово је симулација тоталног 
или делимичног распада 
електроенергетског система и 
његово враћање у нормално 
стање. Планом успостављања 
електроенергетског система 
Србије прецизно су наведене 
смернице и поступци, а „ХЕ Ђердап 
1“ је дефинисана као једна од 
електрана која пружа помоћну 
услугу покретања електране из 
безнапонског стања. 

Да би се испунио захтев из 
документа „Operational handbook 
– Policy 5“ Европске асоцијације 
оператора преносних система, као 
и захтева из поглавља „Правила о 
раду преносног система”, колеге из 
„Електромреже Србије“ дужне су да 
најмање једном у три године изведу 
овакву врсту тестирања. 

Радна група сачињена од 
представника ХЕ „Ђердап 1“, јП 
ЕМС и јП ЕПС изабрала је варијанту 
теста, као што је предвиђено планом 
успостављања електроенергетског 
система Србије, да не постоји 
могућност напајања сопствене 
потрошње из окружења, да ниједан 
агрегат није у раду, односно да 
је дошло до тоталног распада 
система. у том случају једина 
могућност покретања електране је 

успостављање неопходног напајања 
сопствене потрошње покретањем 
дизел-агрегата који је инсталиран у 
електрани. 

улога дизел-агрегата је да 
у оваквим околностима спречи 
потапање турбинског лежаја и 
друге хаварије, као и да обезбеди 
сопствену потрошњу неопходну за 
покретање било ког генератора на 
електрани. у договору са колегама 
из јП ЕМС усаглашено је да се 
тест уради тако што ће одабрани 
агрегат број 5, из потпуно 
безнапонског стања, и припадајући 
блок трансформатор 3, након 
покретања бити синхронизовани 
на 400 kV мрежу. Планом 
тестирања који је направила 
радна група није предвиђено да 
остали агрегати буду искључени, 
међутим, у тренутку извођења 
теста свих шест агрегата је, по 
налогу диспечерског центра, било 
у стању мировања. тестирање 
је изведено у условима блиским 
„реалном распаду“. Колеге из ХЕ 
„Ђердап 1“ биле су у обавези да 
обезбеде услове за безбедност 
људи током извођење теста и да 
претходно обаве манипулације и 
обезбеђења опреме у електрани и 
разводном постројењу. 

Када је утврђено да су се стекли 
сви планом предвиђени услови, 
кренула је завршна реализација 
теста. По одобрењу диспечерског 
центра, у 4.35 часова искључен је 

прекидач далековода 400 kV, а у 
4.52 стартован је дизел-агрегат. 
Минут касније искључен је довод 
напона из трафостанице „Сип“, 
што је довело у безнапонско стање 
агрегате 5 и 6, а то би се и догодило 
у случају распада система. 
запослени у електрани потом су 
искључили склопку сопствене 
потрошње и укључили је са дизел-
агрегата и од тог тренутка дизел-
агрегат је обезбедио напон за све 
потрошаче који су неопходни за 
покретање агрегата. 

После свега шест минута 
поново је покренут, а потом и 
побуђен агрегат. то значи да је 
за свега 17 минута од симулације 
„распада система” агрегат враћен 
на мрежу с почетном снагом од 
80 мегавата и према захтеву 
система агрегат је наставио са 
радом у секундарној регулацији. 
Способност запослених у ХЕ 
„Ђердап 1“ пред испит је ставио 
дизел-агрегат који је само 
пет минута по успостављању 
нормалног стања због повишене 
температуре испао из погона. 
Међутим, реакција је била врло 
брза и сва опрема доведена је у 
стање пре почетка теста. 

закључак комисије је да је тест 
успешно изведен. за следећи тест 
биће изабрана нека друга варијанта 
из плана покретања електране из 
безнапонског стања. 

Милорад Дрча

ЕМС ДужаН 
Да НајМањЕ 
јЕДНОМ у тРи 
гОДиНЕ извЕДЕ 
ОваКву вРСту 
тЕСтиРања. 
иСПит 
СиМулацијЕ 
„РаСПаДа 
СиСтЕМа” јЕ 
ПОлОжЕН 

Гаранција 
Распади система 
дешавају се у много 
већим 
електроенергетским 
системима него што је 
наш и упозоравају нас да 
у сваком тренутку 
морамо бити спремни за 
овакве догађаје. 
исказана стручност и 
способност свих 
учесника у тесту и стање 
технике довољна су 
гаранција да смо у 
потпуности спремни и за 
случај распада система.

 ❚Покретање агрегата после „тоталног распада система“

хидро
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На мрежи 
за свега 17 минута



Према усвојеном 
инвестиционом 
плану за ову годину, 
у хидроелектранама 
„Електроморава“ после 

58 година граде се нови далеководи 
306 и 307 између ХЕ „Међувршје“ 
и ХЕ „Овчар бања“. за извођача 
радова изабран је „Елнос бл“ из 
бањалуке, а посао ће бити завршен 
почетком октобра. 

- вредност инвестиције је 
48,9 милиона динара, а радови на 
изради новог далековода 35 kV 
Овчар бања-Међувршје обављају 
се према пројекту који је израдила 
„Енергомонтажа“ из београда, 
док је техничку контролу обавио 
београдски „Електроват“ - истиче 
Славко Мајсторовић, директор ХЕ 
„Електроморава“.

Далековод се простире на 
дужини од 4,6 километара, на 
укупно 23 стуба просечног распона 
199,50 метара и максималног 
распона 470 метара. Од тога, 14 
је носећих стубова, док је девет 
затезних. Нови стубови су челично-
решеткастог типа „буре“ са врхом за 
једно заштитно уже OPGw типа G. 
иначе, стари бакарни проводници 
биће замењени лакшим, 
алуминијумским.

- Ово је први енергетски објекат 

те врсте који се гради на подручју 
општине чачак у последњих 30 
година. у току су интензивни 
радови на замени досадашњих 
дрвених стубова новим челично-
решеткастим, по постојећој траси 
према главном пројекту из јуна 
2014. године. Нови стубови носиће 
шест проводника, а далеководи 
306 и 307 биће обједињени на 
једној далеководној линији - наводи 
Мајсторовић. 

Поред радника ХЕ 
„Електроморава“, на пословима 
израде нових далековода тренутно 
је ангажовано 28 радника „Елноса“.

- иако је терен врло 
специфичан, до сада нисмо 
имали већих проблема, међутим, 
очекујемо да ће бити много теже 
када дођемо до терена на коме 
преовлађује камен. Осим тога, 
следе ископе у петој категорији 
изнад магистрале, што захтева 
посебну пажњу и опрез како не 
би била угрожена безбедност 
саобраћаја. у одређеним 
моментима саобраћај ће бити и 
обустављан због могућих одрона - 
каже Предраг живковић, одговорни 
руководилац грађевинских радова.

Пословођа на терену илија вуић 
каже нам да није лако радити у 
оваквим временским условима, на 

плус 38 степени целзијуса, у опреми 
и са заштитним шлемовима. 

- иако је велика врућина, већ 
смо се навикли. Овим послом 
бавим се више од 30 година, 
ризици су велики, поготово на 
неприступачним теренима као 
што је овде случај, када су око вас 
литице и стрмине. зато морамо 
да водимо рачуна о безбедности 
радника. имамо појасеве, ужад, 
конопце, па смо као алпинисти.

Милан Мркела је тесар који цео 
радни век проводи на терену. 

- Радим већ 43 године. Млади 
одавно нису заинтересовани за 
струку, зато сам ја, у овим годинама, 
и даље на терену. заборавим 
да је врућина и радим. Највиша 
температура на којој сам радио 
је плус 44 степена целзијуса, али 
није лако ни зими, на минусу, под 
пуном радном опремом – каже нам 
Мркела.

Како нас је информисао Славко 
Мајсторовић, извођач радова 
предвиђа да на теже приступачна 
места хеликоптером допрема 
елементе за челично-решеткасте 
стубове, арматуру, проводнике и 
бетон.

 Ј. Петковић

ПОСлЕ 58 гОДиНа 
бићЕ изгРаЂЕНи 
ДалЕКОвОДи 
изМЕЂу ХЕ 
„МЕЂувРшјЕ“ и 
„ОвчаР бања“ 

Корист за 
мештане
урађени су многи 
послови као предуслов 
градње. Реч је о санацији 
далеководних траса, 
раскресивању растиња, 
сечи крупних стабала, 
изради приступних 
путева и сада су у току 
грађевински и електро 
радови, копање, 
бетонирање, монтажа... 
Прокопавање путева 
кроз доскорашње шуме 
и ливаде биће сигурно 
од значаја и за мештане 
овог краја и њихова 
имања, до којих су тешко 
или никако долазили 
свих претходних година.

39септембар 2015. // ЕПс ЕНЕРГиЈА

// актуелно у ХЕ „Електроморава“

коначно нови 
далеководи 

 ❚У току су радови на замени досадашњих дрвених стубова новим 
челично-решеткастим

 ❚Планира се да посао буде завршен почетком октобра 



у оквиру оператора 
дистрибутивног система 
„ЕПС Дистрибуција“, у 
сва четири регионална 
центра увелико су у току 

ремонти и систем се припрема за 
наредну зимску сезону. тако је и на 
београдском подручју. 

Приоритетан задатак на којем 
„ЕПС Дистрибуција“ на подручју 
београда континуирано ради 
јесте квалитетна, поуздана и 
стабилна испорука електричне 
енергије свим купцима, било да је 
реч о потрошачима у централном 
градском језгру или у приградским 
насељима. томе у прилог говори 
и висок степен реализације 
овогодишњег плана инвестиционе 
изградње. Судећи према 
подацима добијеним у Сектору 
инвестиција, током лета одвија 
се низ активности на припреми и 
уговарању, те на изградњи нових 
и реконструкцији дотрајалих 
електроенергетских објеката и 
елемената дистрибутивне мреже.  

градња „стодесетке“ у 
новобеоградском блоку 32, која 
је започета прошле године у ово 
време, већ улази у завршну фазу. 
Нова тС 110/10 kV „београд 41“ 
знатно ће повећати расположиве 
капацитете мреже и обезбедити 

услове за прикључење нових 
потрошача, а предвиђено је да 
у оквиру ње буде изграђен и 
пословни простор за потребе 
„ЕПС Дистрибуције“. инсталисана 
снага је два пута 40 mVa, 
разводно 110 kV постројење у 
sF6 техници, а разводно 10 kV 
постројење ваздухом изоловано 
са вакуумским прекидачима 
за унутрашњу монтажу. До 
сада је завршена комплетна 
бетонска конструкција за цео 
објекат, пословни и енергетски, 
зидају се преградни зидови у 
објекту и ради фасада. у току је 
израда бетонских кабловских 
канала и шахтова за енергетске 
каблове, завршено је разводно 
постројење 10 kV и спроведена су 
фабричка пријемна испитивања, а 
постављено је и МтК постројење. 
такође, постављена је и опрема 
за заштиту и управљање, као и 
ормари заштите за разводно 110 kV 
постројење.  

Да би се обезбедило 
прикључење ове нове стодесетке 
у блоку 32 и уједно омогућило 
резервно напајање тС 110/10 kV 
„београд 40“ у блоку 20, обављају 
се припреме за постављање новог 
110 kV кабловског вода који ће 
повезати ЕМС-ову трафостаницу 

220/110 kV „београд 5“ са две 
трафостанице 110/10 kV „београд 41“ 
и „београд 40“.   

Када је реч о изградњи 
капиталних енергетских објеката, 
треба свакако истаћи да је за  
нову тС 110/10 kV „београд 23“ на 
аутокоманди завршена израда 
техничке документације. Решени 
су имовинско-правни односи плаца 
на ком ће се градити и сада је у току 
прибављање грађевинске дозволе 
од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 

тОКОМ лЕта 
ОДвија СЕ Низ 
аКтивНОСти 
На ПРиПРЕМи и 
угОваРању, тЕ 
На изгРаДњи 
НОвиХ и 
РЕКОНСтРуКцији 
ДОтРајалиХ 
ЕлЕКтРО-
ЕНЕРгЕтСКиХ 
ОбјЕКата и 
ЕлЕМЕНата 
ДиСтРибутивНЕ 
МРЕжЕ
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гради се и уговара

дисТрибУЦија



Овај пројекат је од суштинског 
значаја јер треба у великој мери да 
обезбеди снабдевање електричном 
енергијом модерног насеља 
„београд на води“, нове железничке 
станице „Прокоп“, нових стамбених 
насеља дуж реконструисане 
улице војводе Степе, као и будућег 
пословно-стамбеног комплекса на 
аутокоманди.

упоредо са изградњом нових 
трафостаница, обављају се и 
реконструкције дотрајалих. 
Специфична је ситуација са седам 
трафостаница које су преузете од 
јП ЕМС-а. будући да је опрема у 
њима веома застарела, потребно 
је велико улагање да би се оне 
технолошки осавремениле. зато 
је припремљена  документација 
и у току су припреме како 
би отпочела реконструкција 

трафостанице 110/35 kV „београд 
6“ у Хиландарској улици, чије је 
исправно функционисање важно за 
стабилно снабдевање електричном 
енергијом центра београда.

Све је спремно и за почетак 
радова на реконструкцији тС 
35/10 kV „технички факултет“, која 
је у погону већ 60 година. Овде 
је предвиђена реконструкција 
разводног 35 kV и 10 kV постројења, 
увођење новог даљинског 
и локалног управљања и 
комуникације са диспечерским 
центром преко новог станичног 
рачунара и постављање нове 
опреме за сопствену потрошњу. 
На тај начин ће се модернизовати 
систем и унапредити управљање и 
релејна заштита у овој времешној 
трафостаници.

Осим о централним градским 

зонама, подједнако се брине и 
стварају се енергетски услови за 
развој привреде у ширем градском 
подручју. Недавно је пуштена у 
погон нова тС 35/10 kV „галеника“, 
која је изграђена у рекордном року.  
На плацу поред старог објекта 
изграђена је нова, савремена 
трафостаница у којој је повећана 
инсталисана снага са два пута 8 
mVa, на два пута 12,5 mVa. тако 
су поред модернизације створени 
услови за прикључење великог 
броја нових потрошача, чиме је 
омогућен даљи развој индустријске 
зоне у близини новог Пупиновог 
моста, који повезује Срем и банат. 
Сада је тамо у току превезивање 
постојећих 10 kV кабловских водова 
из старог у ново постројење, након 
чега ће стара трафостаница бити 
потпуно демонтирана и порушена. 

ипак, највећи обим посла 
Сектора инвестиција везан је 
за реализацију енергетских 
објеката нижег напонског нивоа. 
илустрације ради, прошле године 
је урађено и пуштено под напон 
590 електроенергетских објеката, 
од трафостаница 10/0,4 kV, 10 kV 
надземних и подземних водова 
до елемената 1 kV дистрибутивне 
мреже. Према до сада урађеном, 
вероватно да ће у 2015. години 
надмашити прошлогодишњу 
продукцију. Наиме, током првих 
шест месеци пуштен је под напон 
301 нови енергетски објекат, а још 
120 их је урађено и ускоро ће бити 
стављено у функцију! 

Т. Зорановић

Ускоро 
радови 

у Сектору за инвестиције 
припремљени су сви 
елементи за изградњу 
нове тС 35/10 kV у 
Калуђерици, 
београдском насељу које 
се и даље експанзивно 
шири. за плац на ком ће 
се градити решени су 
имовинско-правни 
односи, уговорени су 
набавка опреме и 
извођење радова, а по 
изградњи нове угасиће 
се стара тС, која својим 
капацитетом више не 
одговара потребама 
растућег броја 
потрошача. Ради 
повећања капацитета 
ускоро ће почети друга 
фаза реконструкције тС 
35/10 kV „шиљаковац“, а 
такође су завршене 
неопходне припреме за 
изградњу надземних 35 
kV водова на потезу тС 
„Раља“–тС „Сопот“, као и 
35 kV далековода од тС 
110/35 kV „Младеновац“ 
до тС 35/10 kV 
„Младеновац 3“.

Срем и Банат
На сремској страни 
уговорени су радови на 
реконструкцији и 
повећању снаге тС 35/10 
kV „земун–центар“, а на 
банатској страни је 
уговорена изградња 
нове трафостанице 35/10 
kV „Падинска скела“ која 
ће заменити постојећу 
дотрајалу трафостаницу.
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у зaсeoку Дoњa букoвицa 
у Пaмбукoвици, једном 
од многих у огранку 
ваљево, након масовне 
акције, за само један 

дан почетком августа, зaвршeнa 
је рeкoнструкциja 2,5 килoмeтарa 
мрeжe нискoг нaпoнa. тако 
je oбeзбeђeнo квaлитeтниje 
снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм 
зa дoмaћинствa у oвoм крajу.

Нa дeмoнтaжи стaрe 
мрeжe и угрaдњи сaмoнoсивoг 
кaблoвскoг снoпa било je 

aнгaжoвaнo 30 eлeктрoмoнтeрa 
крaљeвaчке „eлeктрoмoнтaжe“ 
и Електродистрибуције вaљeвo, 
a зaвршнoм извoђeњу рaдoвa 
прeтхoдилo je пoстaвљaњe 50 
бeтoнских стубoвa. Рaдoвe je 
финaнсирao Рц „eлeктрoсрбиja“, 
кojи je у пoслeдњe двe и пo гoдинe 
улoжио oкo 100 милиoнa динaрa у 
сaнaциjу и oбнoву нискoнaпoнскe 
мрeжe нa пoдручjу огранка ваљево. 
у тoм пeриoду укупнo je урaђeнo 
100 килoмeтaрa мрeжe, дoк je више 

од 1.100 дрвeних стубова зaмeњeнo 
бeтoнским. 

Дирeктoр Регионалног центра 
„eлeктрoсрбиjа“ Срђaн Ђурoвић 
пoдсeтиo je дa je зa мaњe oд три 
гoдинe на конзуму огранка ваљево 
рeкoнструисaнo вишe oд 90 oдстo 
мрeжe нискoг нaпoнa, штo je 
oбeзбeдилo урeдну, пoуздaну и 
стaбилну испoруку eлeкричнe eнергиje.

- С oбзирoм нa тo дa је 
Рц „Електросрбија“ велика 
организациона јединица која 
пoкривa 55 oпштинa у Србиjи, 

мoгли смo у крaткoм врeмeнскoм 
рoку дa aнгaжуjeмo вeлики брoj 
eлeктрoмoнтeрa из различитих 
огранака и обезбедимо 
мeхaнизaциjу за једну овако 
обимну акцију. Онo штo би једна 
организациона јединица самостално 
рaдила 15 гoдинa, заједничким 
снагама више огранака урaђeнo 
je зa нeпунe три. maтeриjaл 
смo oбeзбeдили из сoпствeних 
срeдстaвa, тaкo дa je кoмплeтнo 
улaгaњe у ствaри улaгaњe 

„eлeктрoсрбиje“, oднoснo eПС-a. 
жeљa ми је дa читаво наше подручје 
поседује мрежу налик овој коју сада 
имамо у овом делу територије. toмe 
ћeмo тeжити у нaрeднoм пeриoду 
jeр je нa нaшем конзуму и дaљe 50 
oдстo мрeжe нa дрвeним стубoвимa, 
кojи су стaри и пo 50 гoдинa - нaвeo 
je Ђурoвић.

Он јe пoсeбнo зaхвaлиo локалној 
самоуправи, кoја је пружила 
мaксимaлну пoдршку цeлoкупнoj 
oргaнизaциjи свojoм инициjaтивoм и 
лoгистикoм у рeшaвaњу имoвинскo-
прaвних oднoсa, као и мeштaнима 
сeлa који су сaми искoпaли рупe 
и избeтoнирaли тeмeљe зa свe 
нoвoпoстaвљeнe бeтoнскe стубoвe.

Директор „Електродистрибуције 
ваљево“ зоран Николић истакао 
је значај уговора о сарадњи 
са представницима локалне 
самоуправе, као и дoбрe рeзултaтe 
у рeшaвaњу вeликих прoблeмa кojи 
су тиштили грaђaнe.

- mнoги oд њих, мeђу кojимa 
су и мeштaни Дoњe букoвицe у 
Пaмбукoвици, вишe oд пoлa вeкa 
су чeкaли дa сe зaмeнe дрвeнe 
бaндeрe. Кoнaчнo je дoшao и тaj 
трeнутaк дa мoжeмo дa кaжeмo дa 
смo у jeднoм oптимaлнoм пeриoду 
рeшили прoблeме сa снабдевањем 
електричном енергијом. Хвала свим 
запосленима, који су били прeдaни 
пoслу, јер смо рeaлизовали све 
штo смo се дoгoвoрили. Допринели 
смо томе да све фaбрике кoje би 
требало да заживe имају сигурно 
снaбдeвaње eлeктричнoм eнeргиjoм 
- рeкao je Николић.

Нaкoн Пaмбукoвицe, изгрaдњa 
нискoнaпoнскe мрeжe, прeдвиђeнa 
плaнoм зa ову гoдину, веома брзо се 
нaстaвљa у tрлићу и Сoвљaку, гдe ћe 
бити угрaђeнo 200 бeтoнских стубoвa 
и пoстaвљeнo дeвeт килoмeтaрa 
снoпa мрeжe рaзних прeсeкa. гдe гoд 
су били дрвeни стубoви, зaмeњeни 
су или ћe сe тo урaдити дo крaja 
гoдинe. Нову мрежу добиће села 
звиздар, врело, бањани, брезовица, 
тврдојевац, Докмир, Стубленица, 
гуњевац, таково, лончаник, чучуге, 
Милорци, Новаци. 
 И. Андрић 

за МањЕ ОД тРи 
гОДиНЕ улОжЕНО 
ОКО 100 МилиОНа 
ДиНаРа у МРЕжу 
НиСКОг НаПОНа. 
РЕКОНСтРуиСаНО 
јЕ 100 
КилОМЕтаРа 
МРЕжЕ. вишЕ 
ОД 1.100 ДРвЕНиХ 
СтубОва 
заМЕњЕНО 
бЕтОНСКиМ

Изградња 
нoве ТС

Ради кoмплeтирaњa 
добре eнeргeтскe слике 
нa пoдручjу огранка 
ваљево почели су 
рeaлизaциja и кaпитaлнe 
инвeстициje – изгрaдњa 
трaфoстaницe 
„стодесетке“, чиja je 
врeднoст 300 милиoнa 
динaрa. Дирeктoр 
„eлeктрoсрбиje“ кaжe дa 
je зaвршeнa прojeктнa 
дoкумeнтaциja и купљeн 
плaц зa будућe 
пoстрojeњe. врeднoст 
тих улaгaњa je oкo 10 
милиoнa динaрa. 
- Слeдeћe гoдинe 
улoжићемо 160 милиoнa, 
a у 2017. години, кaдa сe 
oчeкуje зaвршeтaк и 
пуштaњe у рaд 
трaфoстaницe, joш 130 
милиoнa динaрa. Сa 
нoвoм тС oбeзбeдићемо 
сигурнoст, бeзбeднoст и 
пoуздaнoст нaпajaњa и 
грaђaнa и приврeдe - 
кaзao je Ђурoвић.

дисТрибУЦија 
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бољи услови за 
ваљевска села

 ❚Акција замене дрвених стубова бетонским



у оквиру постојеће 
апликације за 
евидентирање прекида 
и рачунање показатеља 
поузданости ускоро се 

уводи и нови показатељ поузданости 
- неиспоручена електрична енергија. 
анализа овог показатеља је значајна 
јер се тако рачуна и новчана штета 
оператора дистрибутивног система 
због неиспоручене електричне 
енергије због прекида.

- На састанку за управљање 
дистрибутивним системом у 
Дирекцији за дистрибуцију ЕПС-а 
почетком априла пред „југоисток” 
је постављен додатни захтев 
за израчунавање показатеља 
поузданости – каже александар 
Крстић, шеф Службе за 
управљање Рц „југоисток“. -тада је 
одлучено да се, поред показатеља 
saiFi, saiDi и CaiDi, почне са 
израчунавањем још једног 
показатеља поузданости ens 
(energy not supplied). формирана је 
радна група која је добила задатак 
да дефинише најбољи могући 
начин за рачунање, односно 
процену, неиспоручене електричне 
енергије, водећи рачуна о 
могућностима имплементације 
у постојећим софтверима 
регионалних центара, а ради 
минимизације мануелног рада, 
односно што боље аутоматизације.

Према Крстићевим речима, 
радна група је усагласила 
модел и „југоисток” је почео 
измену постојеће апликације за 
евидентирање прекида и рачунање 
показатеља поузданости која ће, 
поред постојећих функционалности, 
рачунати и нови показатељ ЕНС. 
апликација је иначе креирана 
сопственим снагама „југоистока” 
пре три године у складу са 

критеријумима које је, како 
Крстић каже, прописала агенција 
за енергетику. апликација од 
тада веома поуздано ради на 
корпоративној рачунарској мрежи 
„југоистока” и потпуно је оправдала 
своје постојање у пракси.

- Основни разлог за израду 
апликације био је благовремено и 
тачно извештавање о прекидима 
и показатељима поузданости 
агенције за енергетику и 
Дирекције за дистрибуцију ЕПС-а 
- наводи Крстић. - Међутим, након 
трогодишњег рада са апликацијом, 
сматрам да је анализа поузданости 
дистрибутивног система у целини, 
као и дистрибутивних система разних 
организационих целина „југоистока”, 
коју апликација такође омогућава, 
прерасла значај примарног циља 
због ког је креирана. Елементе 
прекида уносе у апликацију директно 

диспечери, док извештаје сваки 
корисник аутоматски генерише у 
складу са критеријумом претраге 
и својим корисничким правима. 
На тај начин апликација је знатно 
скратила време креирања 
извештаја, а смањена је и потреба за 
ангажовањем великог броја радника 
по центрима управљања за писање и 
обраду извештаја.

Поред битног побољшања 
процеса извештавања, апликација 
је омогућила униформно праћење 
прекида и рачунање показатеља 
поузданости на територији 
„југоистока“.  

- Први пут је креирана архива 
прекида помоћу које се, једноставним 
претрагама и анализама, оцењује 
квалитет рада организационих 
јединица које се баве управљањем 
дистрибутивним системом и 
одржавањем електроенергетских 
објеката - истакао је Крстић. 

Претрагом прекида по 
критеријумима добијају се 
извештаји којима се уочавају 
разне неправилности у раду 
дистрибутивног система. 

- Могу се утврдити 
елементи мреже, изводи или 
трансформаторске станице на 
којима су кварови најчешћи 
или најдуже трају. Показатељи 
поузданости постали су 
најбитнији чиниоци у доношењу 
одлуке о инвестирању у 
електродистрибутивну мрежу 
„југоистока“ – каже Крстић. 

- Поузданост у напајању 
корисника дистрибутивног 
система електричном енергијом 
зависи од више фактора 
попут аутоматизације мреже, 
одржавања, инвестиција у нове 
електроенергетске објекате, 
стручне обучености и технолошке 
опремљености екипа… Коришћење 
апликације и анализа показатеља 
поузданости помогло нам је да на 
време уочимо разне аномалије 
у раду дистрибутивног система 
у претходном трогодишњем 
периоду.  
 О. Манић

аПлиКација јЕ 
ПРЕ тРи гОДиНЕ 
КРЕиРаНа 
СОПСтвЕНиМ 
СНагаМа 
„југОиСтОКа" 
у СКлаДу Са 
КРитЕРијуМиМа 
агЕНцијЕ за 
ЕНЕРгЕтиКу. 
увЕДЕН НОви 
ПОКазатЕљ 
ПОузДаНОСти - 
НЕиСПОРучЕНа 
ЕлЕКтРичНа 
ЕНЕРгија
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// унапређење поузданости рада у Рц „југоисток“

проценом до 
веће позданости 

Планирање 
Када су у питању 
планирани радови, 
високе вредности 
показатеља 
поузданости указивале 
су нам на потребу бољег 
сагледавања рада 
надлежних служби за 
одржавање и 
предузимања 
адекватних мера у 
погледу  реорганизације. 
такође, трудили смо се 
да што боље планирамо 
искључења и 
усаглашавамо планове, 
као и да извршимо бољу 
међусобну координацију 
рада служби на 
одржавању - каже 
александар Крстић.

 ❚Александар Крстић



Регионални центар 
„eлектросрбија“ 
интензивно користи 
радио-комуникације за 
говор и управљање. На 

територији од 25.211 квадратних 
километара, колика је површина 
овог регионалног центра, 
инсталирано је 49 репетитора. 
захваљујући редовном одржавању, 
систем радио-веза функционисао 
је и када су сви остали системи 
за пренос говора и управљања 
заказали. Појаве великих, 
хаваријских ситуација посведочиле 
су зашто је овај систем неопходан и 
незаменљив.

Систем радио-веза функционише 
са минималним бројем отказивања. 
Рад овог система се ипак може и 
побољшати, па су у току послови за 
унапређење и још боље резултате.  

- у току је примена решења за 
снимање говорне комуникације 
путем дигиталних радио-станица у 
центрима управљања, након чега 
би се активирале фиксне централне 
радио-станице предвиђене и за 
подручне дистрибутивне центре 
(ПДц) и диспечерски дистрибутивни 
центар (ДДц) у Краљеву - кажу 
у Сектору за одржавање Рц 
„Електросрбија“. - Решавамо 
имовинско–правне проблеме на 
више репетиторских локација. 
такође, у току су интензивне 
припреме за решавање проблема 
напајања радио-посредника напоном 
још бољег квалитета, чиме ће се 
знатно повећати поузданост система 
радио-веза. 

Сходно међународним 
препорукама и документима 
које су потписали представници 
Србије, процес дигитализације 
радио-веза треба завршити у 
што краћем року. то се односи и 
на ЕПС, те се у „Електросрбији“, 
у складу са планом спровођења 
прве фазе дигитализације радио-
веза кренуло у фебруару. Почело 
је осавремењивање и унапређење 
система говорних  и радио 
комуникација за потребе система 
даљинског управљања (СДу). План је 

реализован у високом проценту иако 
су све пратиле временске непогоде, 
али и кадровски проблеми. 

у претходном периоду 
дигитализовано је 46 радио-
посредника (32 за говор и 14 за 
даљинско управљање). у току 
су радови на локацијама: Нови 
Пазар/турјак и Регионални центар/
Рудник (ДДц-ПДц), предвиђеним за 
говорне радио-посреднике. такође, 
активирано је 56 ручних (DP4601) и 
54 мобилне (Dm4601) радио-станице 
за говор. говорне радио-мреже 
постављане су тако да постоји 
могућност симултаног рада и у 
аналогном и у дигиталном режиму, а 
ради постепеног, „меког“, преласка 
у пуни DmR (DigitalmobileRadio) 
стандард.

за другу фазу дигитализације 
уговорена је испорука још 132 
мобилне (motorola Dm4401) и 64 ручне 
(motorola DP4401) радио-станице. 
Ни ова количина неће омогућити 
потпуну дигитализацију радио-
мрежа, пошто Рц располаже са више 
од 1.200 дозвола за радио-станице 
те је даља замена дотрајале опреме 
императив и током наредних година. 
Сходно важећој регулативи, у току 
су припреме за добијање дозвола за 
рад, а издаје их регулаторна агенција 
РатЕл. Након добијања дозвола 
организују се већ уговорени технички 
прегледи ради легитимности, 
односно пуноважности дозвола.

И. Андрић 

РаДиО-вЕзЕ Су 
НЕОПХОДНЕ у 
ХаваРијСКиМ 
СитуацијаМа
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// завршена прва фаза дигитализације у „Електросрбији“

Неопходне 
када све стане

// замена мерних група у „Електроморави“

Мањи губици 

у сарадњи са центром за контролу смањења губитака Регионалног 
центра „центар“, службе „Електромораве“ из Пожаревца током 
јула замениле су део мерних група. Критеријуми за замену били су 

једноставни - неисправност мерне групе или сумња у количине енергије 
исказане у рачуну и истекла овера.

Након анализе коју је урадио центар за контролу смањења губитака, 
издати су налози за замену мерних група. Мењане су директне, 
полуиндиректне и индиректне мерне групе. у пожаревачкој „Електроморави“ 
замену су урадиле надлежне службе. замену полуиндиректних и индиректних 
мерних група обавила је Служба за подршку техничком систему, а замену 
директних мерних група обавила је Служба за контролу и искључење мерног 
места. замењени су 84 директне, 26 полуиндиректних и 10 индиректних 
мерних група. Озбиљан рад на смањењу губитака захтева да се са заменом 
мерних група настави и у наредном периоду. В. П.

дисТрибУЦија

 ❚Са заменом мерних група наставиће се и у наредном периоду



упркос екстремно 
високим температурама, 
ремонти 
електроенергетских 
објеката у огранку 

„Електрошумадија“ у Крагујевцу 
реализују се по утврђеном плану. 
Монтерске екипе свакодневно 
обављају своје редовне 
активности на планираном 
годишњем одржавању 
дистрибутивне мреже.

захваљујући доброј 
организацији, већ до јуна 

одрађен је ремонт трафостанице 
110/35/10kV „илићево“ и свих 35 
kV објеката на територији коју 
покрива „Електрошумадија“. у 
првој половини августа завршен 
је редован годишњи ремонт 
трафостанице 110/10 kV 2 х 31,5 
mVa Кг 003 „Словачко гробље“. 
том приликом је проверен рад 
прекидачке опреме, обављена су 
неопходна подмазивања и замена 
уља на малоуљним прекидачима, 
испитана је релејна заштита 
трансформатора и обављене су 

остале радње предвиђене планом 
ремонта.

током августа биће урађен 
и ремонт трафостанице 110/10/10 
kV Кг 005 „Дивље поље“, а током 
септембра и октобра и осталих 
110 kV објеката. Све радове на 
објектима 110 kV обавила је екипа 
за одржавање објеката високог 
напона у сарадњи са фирмама „Пин 
техник“ (растављачи и прекидачи) 
и „Минс“, која је радила на провери 
подешавања заштите.

В. П.

СРЕЂивањЕ 
СвиХ ЕлЕКтРО-
ЕНЕРгЕтСКиХ 
ОбјЕКата На 
ПОДРучју 
КОјЕ ПОКРива 
„ЕлЕКтРО-
шуМаДија“ 
тРЕбалО би Да 
буДЕ завРшЕНО 
ДО ПОлОвиНЕ 
ОКтОбРа
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// Обнова тС у крагујевачкој „Електрошумадији“ 

// инвестиције доносе сигурност снабдевања 

Бољи напон за шумадијска села

инвестиције за изградњу и реконструкцију 
електронергетских објеката на територији 
коју покрива огранак „Електрошумадија“ 

из Крагујевца основ су за оптимизам када је реч о 
сигурности и квалитету снабдевања електричном 
енергијом у самом Крагујевцу, али и околним селима.

током јула и у првој половини августа у рад су 
пуштене четири нове трафостанице 10/0,4 kV. због лоших 
напонских прилика урађена је нова трафостаница 10/0,4 
kV снаге 250 kVa у селу ботуње. том приликом је урађено 
и око 200 метара срењенапонског снопа и око 300 
метара нисконапонског снопа. Мештани ботуња ће након 
изградње ове трафостанице имати знатно квалитетније и 
поузданије напајање електричном енергијом.

и мештани Доње Сабанте добили су много поузданије 

снабдевање електричном енергијом након што је пуштена 
у рад нова трафостаница која је изграђена у њиховом 
селу. Реч је о трафостаници 10/04 kV снаге 250 kVa. 
урађено је и око 1.100 метара средњенапонског снопа и око 
2 500 метара нисконапонског снопа.

лоше напонске прилике знатно су побољшане 
изградњом и пуштањем у рад трафостанице у селу 
церовац. Нова трафостаница 10/0,4 kV снаге 250 kVa, 
за коју је урађено и око 300 метара снопа, пружиће 
мештанима много већу сигурност и квалитетније 
снабдевање електричном енергијом.

у овом периоду је и за потребе фирме „Gtl packaging“, 
која се бави израдом картонске амбалаже, у Десимировцу 
изграђена трафостаница 10/0,4 kV снаге 160kVa.

В. П. 

ремонти теку по плану
 ❚Проверен рад прекидачке опреме, обављена су неопходна подмазивања и замена уља на малоуљним прекидачима



Пратећи мисију да свим 
својим корисницима 
пружи услуге оверавања 
мерила електричне 
енергије према захтевима 

стандарда sRPs isO/ieC 17020:2012, у 
потпуности и у складу са захтевима 
важећих метролошких прописа, 
техничких и других спецификација, 
Контролно тело регионалног центра 
„центар“ из Крагујевца првих шест 
месеци ове године, поред редовних 
послова на оверавању мерила 
електричне енергије, неуморно је 
радило на активностима проширења 
обима акредитације и увођења 
нових мерних система. Системским 
и кадровским променама 
руководства Контролног тела 
почетком фебруара, активности на 
проширењу обима, чији је циљ била 
поновна акредитација локације 
Пожаревац, која је укинута у 
новембру 2014. године, знатно су 
појачане. Највише руководство 
Контролног тела чинили су Сања 
туцаковић, директор Рц „центар“, 

њен заменик Дејан васић, као 
и технички руководилац зоран 
Максимовић и представник 
руководства томислав јошовић.

због тога што је акредитационо 
тело Србије одлагло надзорну 
проверу ради најављеног 
реструктурирања ЕПС-а, на 
инсистирање руководства 
Контролног тела, надзорна 
провера обављена је 26. и 30. 
јуна. Надзорна провера урађена 
је на три локације (Крагујевац, 
Смедерево и Пожаревац). 
Контролори Контролног тела, 
заједно са заменицима техничког 
руководиоца Ненадом Станковићем 
и Момиром Пилиповићем, 
техничким руководиоцем зораном 
Максимовићем и представником 
руководства Контролног тела 
томиславом јошовићем задуженим 
за управљање и одржавање 
система менаџмента, са успехом 
су прошли оцењивање. Проширен 
је обим акредитације који се 
односи на мерила класе тачности 

0,5 активне енергије која до сада 
Контролно тело није оверавало, а 
овом провером је уведено. такође 
је локација Пожаревац успешно 
прошла осведочење и тако ушла 
у процес добијања овлашћења за 
обављање послова на оверавању 
мерила електричне енергије.

Посебно треба напоменути да је 
ово прва надзорна акредитационог 
тела на којој није било 
неусаглашености и забринутости, 
него само похвале на рад особља 
Контролног тела и одржавање 
система менаџмента. Овако добар 
резултат непосредна је последица 
системских и кадровских промена 
највишег руководства Контролног 
тела.

Радећи на побољшању 
перформанси процеса и достизању 
највишег нивоа квалитета у 
пружању услуга оверавања 
мерила, крајем фебруара ове године 
локација Крагујевац опремљена 
је најновијим аутоматским 
системом за контролисање мерила 
isKRa-Cats за 20 места. тиме су 
раздвојени послови сервиса и 
овере мерила. у истом периоду је 
и локација Смедерево опремљена 
аутоматским системом РСК-26 вф 
ЕМт за 20 места. 

Настављајући добру праксу, 
руководство Контролног тела 
спровело је поступак јавне 
набавке за проширење капацитета 
локације Крагујевац за још 20 
места са специјалним сталком 
који има могућност контролисања 
монофазних мерила на којима 
су мерни мостови интегрисани 
и немају опцију раздвајања. у 
овом поступку је спроведена и 
набавка нове аутоматске опреме 
заПожаревац isKRa-Cats за 20 
места (тунелска верзија). због 
нове опреме Контролно тело 
у Пожаревцу сели се у нове 
просторије које ће у потпуности 
бити прилагођене новој опреми. 
Рок за испоруку нове опреме за 
ове две локације је октобар, када 
се и планира завршетак радова на 
адаптацији нових просторија.

Т. Јошовић 

ДОбаР РЕзултат 
јЕ ПОСлЕДица 
СиСтЕМСКиХ и 
КаДРОвСКиХ 
ПРОМЕНа 
НајвишЕг 
РуКОвОДСтва 
КОНтРОлНОг 
тЕла
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// Контролно тело у Рц „центар“ 

без жалби, 
само похвале

Подршка 
у промене у Контролном 
телу били су укључени 
Сања туцаковић, 
директорка Рц „центар“, 
и њен заменик Дејан 
васић, без чије подршке 
и несебичне помоћи ове 
велике и добре промене 
се не би оствариле. 
Контролно тело Рц 
„центар“ наставиће са 
праћењем трендова у 
квалитету, кроз 
изучавање стручне 
литературе и учешћима 
на семинарима и 
стручним скуповима, 
како би знање стечено 
овим путем 
имплементирали у 
свакодневни рад 
Контролног тела у циљу 
побољшања 
компетентности и 
квалитета рада.

дисТрибУЦија

 ❚Контролно тело РЦ „Центар“ прати трендове у циљу побољшања квалитета рада



Након статусне промене 
коју је донела прва 
фаза реорганизације 
„Електропривреде 
Србије“, чиме је 

„Електровојводина“ постала 
регионални центар, престала су да 
важе сва општа и друга акта осим 
оних донетих на нивоу оператора 
дистрибутивног система. то важи 
и за поступак прикључења који ће 
се до новог уређења ове области 
одвијати у складу са инструкцијом 
донетом средином јула и постојећим 
процедурама система квалитета ПР-
ЕНг-02 и ПРиНв-10.

Како нам је објаснио мр 
Драгољуб Мучалица, директор 
Дирекције за планирање и 
инвестиције, Регионални центар 
„Електровојводина“ има законску 
обавезу да извршава дужности 
инвеститора приликом реализације 
прикључка. Може да гради 
комплетан прикључак објекта 
купца на дистрибутивни систем 

електричне енергије, да припреми 
документацију и овласти странку 
да у име „Електровојводине“ 
изгради прикључак или да 
реализацију прикључка препусти 
странци у складу са уговором који 
се закључи ако странка тако жели.

- у „Електровојводини“ је 
донета инструкција о начину 
поступања у оквиру обједињене 
процедуре коју води надлежни 
општински орган, а сви обрасци 
докумената који се користе у 
поступку прикључења објеката на 
дистрибутивни систем електричне 
енергије прилагођени су закону о 
енергетици и закону о планирању 
и изградњи, као и новој правној 
форми ОДС-а. Обезбеђена је 
потпуна координација рада у свим 
огранцима на подручју Регионалног 
центра „Електровојводина“ пошто 
су измене имплементиране у 
софтверски пакет и за сада све 
беспрекорно функционише – каже 
Мучалица.

Највећи број објеката 
„Електровојводина“ гради 
на основу члана 145 закона о 
планирању и изградњи. зато се 
велика пажња поклања брзом 
и ефикасном прибављању 
грађевинских дозвола, а нарочито 
прибављању решења којим се 
одобрава извођење радова.

– тим законом прописан је 
поступак којим се изградња 
објеката знатно олакшава 
инвеститору, али и самом ОДС-у 
– тврди Мучалица. - у већини 
случајева надлежни општински 
органи посао обављају у 
најкраћем могућем року. 
Међутим, неколико општина 
другачије тумачи релевантне 
законске одредбе, због чега 
се дешава да се поступак 
добијања дозвола знатно 
продужи јер се израда идејног 
пројекта условљава издавањем 
локацијских услова. 

М. Јојић

вЕлиКа Пажња 
ПОКлања 
СЕ бРзОМ и 
ЕфиКаСНОМ 
ПРибављању 
гРаЂЕвиНСКиХ 
ДОзвОла, 
НаРОчитО 
РЕшЕња КОјиМа 
СЕ ОДОбРава 
извОЂЕњЕ 
РаДОва
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// Процедуре прикључења у Рц „Електровојводина“ 

по слову закона



изградњом нове деонице 
35-киловолтног 
далековода „Дубрава-
Мирово“ санирана је 
и последња велика 

последица ледене стихије која је 
децембра прошле године погодила 
и подручје општине бољевац. 
шеф пословнице бољевац иван 
Стојковић рекао је да је деоница 
овог далековода подигнута на 
новим челично-решеткастим 
стубовима који нису успели да одоле 
налету олује и ледене кише, а да је 
једна деоница урађена и са новим 
проводницима. Ова инвестиција 
вредна је 12,5 милијарди динара и 
од великог је значаја за мештане 
седам села западног дела општине 
бољевац. 

Осим тога, како је Стојковић 
истакао, изградња ове деонице 
35-киловолтног далековода 
„Дубрава-Мирово“ је од значаја и за 
цело подручје општине бољевац. 
Део прстенастог напајања три 
трансформаторске станице 

напонског нивоа 35 kV повезан је 
са 35 киловолтним далеководом 
„бољевац-Мирово“.

Подигнуто је, према 
Стојковићевим речима, 14 нових 
решеткастих стубова, а занимљиво 
је истаћи да су неки далеководи који 
су подигнути на дрвеним стубовима 
одолели налетима ледене стихије. 
Он такође истиче да су бројни 
десеткиловолтни далеководи због 
невремена били потпуно урушени 
и да су комплетно санирани убрзо 
после престанка невремена. Примера 
ради, десеткиловолтни далековод 
„Ртањ-Руиште“ био је 80 одсто 
уништен јер је од 101 стуба, колико 
има овај далековод, било уништено 
70. Овај далековод, како Стојковић 
наводи, саниран је и пуштен у рад 
одмах почетком ове године. 

- Под леденом стихијом 
поготово су страдали далеководи 
на ниском напону - каже Стојковић. 
- били су погођени далеководи 
попут оних на Ртњу, за села Руиште, 
Добро Поље, бачевица, врбовац. 

Наш саговорник наводи и да 
је реч о насељеним местима. Две 
дистрибутивне трансформаторске 
станице на решеткастим стубовима 
биле су потпуно уништене, а како 
Стојковић објашњава, бетонски 
стубови су пуцали као стакло. 

- Десеткиловолтни далековод 
„Добро Поље- бачевица“ привремено 
је решен убацивањем дрвених 
стубова на појединим местима, а 
металне конзоле су замењиване 
бетонским - каже Стојковић. - веома 
је важно потпуно га санирати јер 
напаја два насељена места.

Пословница бољевац је иначе 
највећа пословница погона зајечар 
у оквиру огранка „Електротимок“ у 
Регионалном центру „југоисток“. Са 
четири монтера у сталном радном 
односу, тројицом на привремено-
повременим пословима и једним 
ангажованим преко агенције, ова 
пословница покрива површину 
од 823 квадратна километра и 
одржава мрежу у дужини од 700 
километара.  О. Манић

ПОДигНута 
ДЕОНица 
ДалЕКОвОДа 
„ДубРава-
МиРОвО“ На 
НОвиМ чЕличНО-
РЕшЕтКаСтиМ 
СтубОвиМа
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// борба са последицама невремена у бољевцу

поправљен и последњи квар

// Девет теренских возила у ЕД „лесковац“

„Ниве“ за брдске послове

Последњег дана јула у огранак ЕД „лесковац“ стигло је девет 
теренских возила „лада нива“. Разлога за радост тим поводом 
било је много. Пријему је присуствовао директор огранка Душан 

анђелковић са сарадницима, као и више руководилаца техничких 
јединица ЕД лесковац из планинских подручја који су имали посебан 
разлог за задовољство. Наиме, ЕД лесковац се на више од трећине свог 
конзума простире на брдско-планинском терену, где је практично сваки 
вид рада и активности директно зависан од доброг и поузданог превозног 
средства. у нашим условима „лада“ се показала као незамењиви „фактор 
стабилности“ у свим временским условима. 

изградња, отклањање кварова, прикључење, искључење, контрола, 
наплата у пословницама попут Медвеђе, босилеграда, грделице, вучја, црне 
траве, бојника, погона Сурдулица, као и у појединим деловима свих осталих 
погона и пословница, незамисливи су без доброг теренског возила. Отуда и 
толиког задовољства запослених који раде у тим крајевима.  Н. Станковић

дисТрибУЦија

 ❚ „Лада“ je „фактор стабилности“ за рад у брдско-планинским пределима

 ❚Иван Стојковић

Храбри 
монтери
за време ледене стихије 
монтери из бољевца 
ручно су подигли укупно 
216 стубова да би што 
пре оспособили 
функционисање 
нисконапонске мреже. 
Касније су им грађани и 
комунална предузећа 
прискочили у помоћ са 
опремом.
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// Пожар у близини тС „лесковац“

брзо саниран квар 

// Послови у ЕД „лесковац“

Разрешена Власотиначка петља

Огранак „Електродистрибуција лесковац“, у 
саставу регионалног центра „југоисток“, ових 
дана приводи крају радове на побољшаљу 

снабдевања електричном енергијом купаца лоцираних 
око власотиначке петље. Реч је о локацији на самом 
изласку из лесковца, на којој се укршта више путних 
праваца: регионални пут за власотинце, нова 
траса аутопута ка југу, као и стари грделички пут. у 
непосредној близини овог чворишта су трафостаница 
400/220/110 kV „лесковац 2“ у власништву 
„Електромреже Србије“, као и асфалтна база. 

градови се најпре шире дуж путева који их 
спајају са суседним местима, па је тако и у овом 
случају. Последњих година око власотиначке 
петље, посебно дуж пута за власотинце, повећава 
се густина објеката. Ничу радионице, стоваришта, 
ресторани, објекти за становање. зато је ЕД 
лесковац већ раније имао спреман пројекат за 
побољшање квалитета снабдевања електричном 
енергијом купаца на овом потесу. Овог лета 
обављен је највећи део послова који ће омогућити 
даље ширење урбанизације у овој зони.

Поред нове трафостанице 10/0,4 kV типа „biosco“ 
са трансформатором снаге 630 kVа, положена су и 
два 10 kV кабла. један до трафостанице код оближње 
асфалтне базе, а други до кабловске спојнице у кругу 
ЕМС-ове трафостанице „лесковац 2“ ради поузданијег 
снабдевања за сопствену потрошњу овог значајног 
електроенергетског објекта. Постојећи корисници 
у овој зони такође ће осетити корист јер су урађена, 
кабловским путем, и три нисконапонска извода. 
Преостаје да се све повеже са кабловском спојницом у 
кругу тС „лесковац 2“, након чега Комисија за технички 
преглед треба да да коначну оцену посла. 

Н. Станковић

већи део круга 
трафостанице 110/х kV 
„лесковац 6" у лесковцу 
захваћен је недавно 
пожаром који се ширио и 

претио да захвати трансформаторе и 
разводно постројење у тС. 

- иако је обавештена ватрогасна 
јединица у лесковцу, наша екипа 
дежурних електромонтера 
уклопничара - томислав Дојчиновић 
и зоран Ђокић уз помоћ александра 
илића, Момчила јовановића и Ранка 
илића, запослених у Служби за 
безбедност и заштиту, и иМС успела 
је да санира пожар - каже водећи 
стручни сарадник за безбедност и 
заштиту у ЕД лесковац Момчило 
јовановић. 

Он је додао да је ватрогасна 
јединица по доласку преузела 
гашење пожара ван нашег објекта 
и спречила ширење на стамбене 
објекте у суседном насељу.

Сви запослени су великом 
брзином и храброшћу реаговали 
употребом средстава за гашење 
пожара која су се налазила у тС и 
локализовали пожар који је умало 
нарушио виталне делове самог 
електроенергетског објекта.

- Након гашења пожара и 
окончања ове ванредне ситуације, 
схватили смо да је наша стручност 
кроз обуку и вежбе противпожарне 
заштите спречила велику 
материјалну штету на објекту тС 
110/х кV „лесковац 6". избегли смо 
угрожавање електроенергетског 
система ЕД лесковац и спречили 
могућност да се пожар прошири 
на стамбене објекте у оближњем 
насељу. Претпостављамо да 
је пролазник случајно запалио 
суву траву, а екстремно високе 
температуре повећале су 
могућност да се пожар муњевито 
прошири. имали смо срећу у 
несрећи да се све ово догодило 
преко дана, што је убрзало нашу 
ажурност - истиче јовановић.

Опсежна обука запослених и 
квалитетна средства за заштиту 
на раду, што је обавеза по закону 
о заштити од пожара, могу битно 
утицати на смањење човека као 
фактора ризика од појаве пожара, 
али за овакве ситуације потребни 
су и срце и храброст запослених који 
су примером показали како се треба 
понашати у ванредним ситуацијама.

М. Шиндић

 ❚Екипа дежурних електромонтера успела је да санира пожар пре 
доласка ватрогасаца



листе чекања за 
поправку бројила или 
уклопног сата због 
недостатка нових 
бројила или потребних 

делова за поправку мерних уређаја 
сада су у баждарници нишке 
електродистрибуције у оквиру 
Регионалног центра „југоисток” већ 
су давна прошлост. Реорганизацијом 
послова и искоришћењем 
постојећих капацитета у опреми, 
материјалу, али и у људским 
ресурсима, постигло се да се за 
нешто више од годину дана таквог 
рада исправно бројило врати 
кориснику за свега три дана. шеф 
одељења за одржавање мерног 
места у нишкој електродистрибуцији 
Дејан величковић каже да се 
почело са минусом од 165 бројила, 
без иједног уклопног сата, а сада 
на лагеру располажу са чак 4.000 
бројила. величковић такође 
наглашава да је из сервиса излазило 
дневно тек десетак исправних 

бројила, а сада у току дана изађе 60 
бројила спремних за употребу.

- Да бисмо омогућили 
нормално функционисање 
баждарнице, најпре смо кренули са 
обезбеђивањем бројила тако што 
смо узели неисправна бројила из 
свих огранака која њима више нису 
била потребна, а повукли смо и она 
бројила која су већ била спремљена 
за електронски отпад да бисмо 
искористили делове – објашњава 
величковић. – Омогућен је и 
аутоматски проток документације 
путем апликације за погонско 
књиговодство „Експерт”, тако да од 
подношења захтева за поправку 
мерног уређаја прођу свега три до 
пет дана, када корисник може да га 
преузме. 

Сада се, према величковићевим 
речима, континуирано обавља 
и систематска замена бројила. 
формиране су екипе за редовну 
замену бројила, екипе за 
замену и штеловање уклопних 

сатова, као и посебне екипе за 
систематску замену бројила. Све 
ове активности пропраћене су 
детаљном припремом налога са 
свим подацима о мерном месту, 
техничком подршком и сталним 
праћењем реализације послова.

- Сада је у баждарници 
формиран и магацин у ком 
смештамо сервисирана бројила 
спремна за уградњу – каже 
величковић. – Пошто је све више 
дигиталних бројила у употреби, 
обезбедили смо и четири нова 
радника која су оспособљена за 
сервисирање ових бројила. 

величковић додаје да су за 
тај сервис сами направили сто 
који служи за умеравање бројила, 
односно одређивање класе 
тачности испитиваних бројила. 
тиме се уштедело на трошковима 
који су се раније издвајали за 
плаћање другом правном лицу за 
услугу поправке бројила.

- имамо изузетно добру 
сарадњу са свим произвођачима у 
овој области и о свим тешкоћама 
у вези са сервисирањем се 
консултујемо са њима – каже 
величковић. 

- Сервисирање бројила нишка 
баждарница обавља и за друге 
огранке, посебно за огранке 
Прокупље и Пирот.

Сва бројила, било да су 
индукциона или дигитална, 
која не могу да се поправе, како 
величковић наводи, растурају се на 
компоненте да би се искористили 
исправни делови, а исправна 
бројила настављају да се одржавају.

-Континуирана систематска 
замена бројила је извесно време 
због недостатка нових бројила била 
обустављена – наводи величковић. 
- Међутим, реорганизацијом рада и 
бољим искоришћењем постојећих 
ресурса наставља се планска 
замена бројила, па се сада месечно 
на овај начин у просеку замени око 
1.200 бројила. Оваква систематска 
замена бројила је веома значајна 
јер не само да се поштује законски 
рок да се бројила која су у употреби 
дуже од 12 година замене исправним 

НаСтављЕНа 
уСПЕшНа 
СиСтЕМатСКа 
заМЕНа бРОјила 
Са МЕСЕчНиМ 
ПРОСЕКОМ ОД 
1.200 бРОјила. 
ОМОгућЕНО и 
СЕРвиСиРањЕ 
ДигиталНиХ 
бРОјила и 
ПОСтављЕН 
НОви МЕРНи 
СтО за ПРОвЕРу 
КлаСЕ тачНОСти 
бРОјила
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// из баждарнице нишке ЕД

исправно бројило 
за три дана

 ❚Дејан Величковић

дисТрибУЦија



и баждареним бројилима већ се 
омогућава и смањење губитака 
електричне енергије. 

Посебно је то веома битно 
урадити у трафорејонима где 
се бележе велики губици. Како 
величковић истиче, онда је могуће 
спречити крађу постављањем 
нових бројила која не реагују 
на магнете или постављањем 
измештених мерних ормарића. 
тамо где није могуће поставити 
измештене мерне ормариће, 
постављају се бројила која нису 
подложна спољним утицајима, 
попут магнета, што се претходно 
испитује у лабораторији сервиса. 
Када је случај са објектима 
колективног становања, како он 
објашњава, поставља се једно 
дигитално бројило са интегрисаним 
уклопним сатом, који служи за 
све кориснике у згради. тиме се 

спречава да станари самостално 
утичу на управљање тарифама и 
користе електричну енергију по 
повољном тарифном ставу.

функционисање нишке 
баждарнице се у последњих 
годину дана нормализовало и кад 
је у питању поправка неисправних 
уклопних сатова.

- Почели смо, такође, да 
од свих огранака преузимамо 
неисправне уклопне сатове, а 
њиховом поправком обезбедили 
смо укупно 650 уклопних сатова, 
тако да сада корисници не чекају 
више да им се врати поправљен 
уклопни сат, већ се поставља 
заменски – каже величковић. 
- Поготово се ови проблеми 
одмах решавају за кориснике 
који имају склопљене уговоре са 
нишком електродистрибуцијом о 
одржавању мерног места.

Нишка баждарница обезбедила 
је и мерни сто са еталоном и 
извором за потребе сервиса, који 
има 22 испитна места, где се сва 
бројила која се сервисирају код нас 
претходно умере и дају Контролном 
телу на оверу. 

- циљ је смањење бројила 
која су ван класе – објаснио је 
величковић. - у току једне радне 
недеље Контролном телу се 
поднесе захтев за оверу око 250 
бројила, што је иначе њихов пун 
капацитет. у плану је набавка 
нове опреме, тако да ће сервис ову 
постојећу опрему користити за своје 
потребе.

Све ове мере, како величковић 
каже, предузимају се ради 
смањења губитака и усклађивања 
података на мерним местима 
купаца са матичном базом 
података. О. Манић

Провера 
у завршној фази је, 
према величковићевим 
речима, и сервисирање 
уређаја за испитивање 
струјних и напонских 
мерних трансформатора 
у институту „Никола 
тесла“ у београд. тај 
уређај би требало ових 
дана да се инсталира и 
да почне провера пре 
свега преносног односа 
и класе тачности 
струјних и напонских 
мерних трансформатора 
на конзуму нишке 
електродистрибуције, а 
и за потребе других 
огранака.
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// Редовне поправке у „Електрошумадији“ 

Нови кровови на ТС

у оквиру редовног одржавања електроенергетских објеката, у 
„Електрошумадији“ ово лето искоришћено је и за грађевинске 
радове на трафостаницама 10/0,4 kV. Посебна пажња посвећена је 

трафостаницама које су због оштећених кровова и олука прокишњавале. 
влага је продирала и због пукотина на зидовима.

План је да се до краја године санира око тридесет тС на којима су 
на грађевинском делу уочена оштећења која би могла да угрозе њихов 
нормалан рад. Ради се санација кровова, подова, фасада, хидрантске 
мреже, а грађевинске радове изводе екипе „Косово Обилића“. В. П.

 ❚Сервисирање бројила нишка баждарница обавља и за друге огранке



вОЂа гРуПЕ 
за ваЂЕњЕ 
РОтОРа КОМаНДЕ 
ДизаличаРу 
изДајЕ РуКаМа. 
КОМаНДЕ Су 
ПРОПиСаНЕ и 
тачНО СЕ зНа 
шта КОји ПОКРЕт 
РуКаМа зНачи 

Без 
боловања 
берислав Николић блеки 
поносно каже да никад 
није био на боловању. 
годишњи одмор не 
користи лети, у време 
ремонтне сезоне. Кад је 
ремонт, дешавало се да 
ради данима, повремено 
и недељом, по 12 сати 
дневно, у условима који 
су изузетно тешки за 
рад.
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// берислав Николић блеки, први бравар механичар тЕНт а

човек с 
подигнутим 
рукама

да сЕ УпоЗНамо

 ❚Блеки у 
акцији 



Њих 
деветорица
- Не могу ја сам да 
извадим ротор – каже 
блеки и тражи да се 
забележе имена свих 
људи у екипи задуженој 
за вађење ротора. Осим 
њега, који је вођа групе, 
искусни тим сачињавају 
бравари механичари: 
здравко Поповић, 
Милош Срећковић, Дејан 
Стевановић, Петар 
вукосављевић и Душко 
Николић. Пословођа 
бравара је Милић 
Поповић. Дизаличари су 
горан Ђотуновић и жика 
Марковић.
у екипи има неколико 
људи који раде скоро 30 
година заједно. Одлично 
се познају, уважавају се 
и увек су спремни да 
помогну један другоме. 
једини проблем је, 
напомиње блеки, што се 
екипа не подмлађује и 
што најмлађи члан тима 
има 48 година.
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Свако ко је 25. јула био у 
машинској хали тЕНт а 
могао је видети необичан 
призор. берислав 
Николић блеки, први 

бравар механичар, стајао је поред 
генератора и рукама давао чудне 
знакове дизаличару. Полако, 
центиметар по центиметар, из 
статора генератора блока тЕНт 
а2 извлачен је ротор. Екипа коју 
чини шест добро обучених бравара, 
у хали на температури која је 
прелазила 50 целзијусових степени, 
мирно, као да не ради један изузетно 

важан и одговоран посао у великом 
овогодишњем ремонту „двојке“, 
контролисала је затегнуту челичну 
сајлу и пазила да се не учини ниједан 
нагли покрет који би могао да доведе 
до контакта ротора и статора на 
незаштићеним местима. 

После шест сати рада, ротор 
блока а2, тежак 46 тона и дужине 
12 метара, сигурно је извучен из 
статора где има само 100 милиметара 
зазора, померен у страну и лагано, 
као руком, одложен на постављене 
ослонце поред статора. Добро 
увежбана екипа бравара механичара 
могла је да одахне, а онда су, после 
кратког одмора и литара попијене 
воде, наставили да обављају остале 
редовне послове. Као да се ништа 
важно није догодило.

- Операција вађења ротора из 
проврта статора је најсложенија 
операција код ремонта генератора. 
Да би се ротор извукао безбедно, 
мора да се претходно ураде 
демонтажне и контролне операције 
и да се прецизно одреди положај 
ротора у односу на неротирајуће 
делове генератора. за вађење 
ротора користе се специјални алати 

које испоручује произвођач опреме 
– објашњава берислав Николић 
блеки, вођа групе за вађење ротора, 
наглашавајући да би и мала грешка 
могла да направи милионску штету.

извлачење ротора се, према 
блекијевим речима, изводи у 
неколико фаза. Прва је добра 
припрема и обезбеђење места рада. 
Није дозвољено да ту буду људи 
који не учествују у вађењу. затим се 
обавља везивање ротора челичним 
сајлама које су претходно прегледане 
и атестиране. Оне се користе 
искључиво за вађење ротора. 

имају велику носивост. Дугачке 
су 15 метара, а дебљина им је 55 
милиметара. Каче се на куку крана, а 
онда почиње прецизан процес.

веома важан део вађења 
ротора је комуникација. Дизаличар 
је удаљен тридесетак метара од 
оног ко издаје команде и смештен је 
у малој и тесној кабини на висини од 
17 метара. у машинској хали је бучно 
и тешко је и несигурно разговарати 
телефоном. вођа радне групе зато 
команде дизаличару издаје рукама. 
Команде су прописане и тачно се 
зна шта који покрет рукама значи. 

блеки нам „открива“ неке 
сигнале. ако је рука подигнута, то 
значи да кран може да подиже. 
Махањем руке лево-десно усмерава 
се кретање крана лево или десно. 
у случају да треба нешто учинити 
мало, палац и кажипрст се убрзано 
спајају и раздвајају. Кад се заврти 
кажипрстом изнад главе, за 
дизаличара је то знак да нешто брже 
уради. Хоризонтални покрет руком је 
знак да се са нечим одмах престане. 
и тако редом... Команде може давати 
само један човек и то је правило ког 
се сви најстроже придржавају.

Николић је много пута 
учествовао у вађењу ротора свих 
шест блокова у тЕНт а. Каже да је 
овај посао тежи на блоковима 3, 4, 
5 и 6, где је опрема француска. На 
генераторима ових блокова ротори 
су дужи и тежи него код прва два, 
руска блока. Ротори су на „млађим“ 
блоковима тЕНт а дугачки 13,5 
метара и тешки 56 тона. због 
нешто веће дужине, при њиховом 
извлачењу потребно је отворити 
специјална врата на машинској 
хали која се налазе изнад трафоа 
и у једном тренутку, ради лакше 
манипулације. Ротор је тада три 
метра напољу, на висини девет 
метара од тла.

Одговарајући на питање кад му 
је било најтеже, Николић каже да ће 
НатО бомбардовање 1999. године и 
прошлогодишњу поплаву памтити 
док је жив. то су му били најтежи 
дани у тЕНт-у. а што се самог посла 
тиче, запамтио је 1996. годину. 

- те године мењали смо роторе 
на блоковима 4 и 5. Резервни 
ротор смо ставили у „четворку“, 
а овај са а4 смо поставили у 
генератор „петице“. Радили смо 
на генераторима месец и по без 
прекида, по 12 сати, и суботом и 
недељом – присећа се Николић. 

Додаје да је и 2014. било много 
посла јер је рађено на роторима 
тЕНт а1 и а3. Дакле, на два блока. 
уобичајено је да се у току једне 
године детаљно ради само на 
ротору једног блока, и то за време 
капиталног ремонта или у случају 
озбиљног квара, што се иначе ретко 
дешава.

О себи берислав Николић 
нерадо говори. Каже да има 
58 година. Од 1978. године је у 
обреновачким термоелектранама. 
Од самог почетка је био задужен за 
машински део генератора - ремонте 
и интервенције. Одмах је прикључен 
групи за демонтажу и монтажу 
ротора. Напредовао је корак по 
корак. био је четврти бравар 
механичар, затим трећи, па други, 
а од 2000. године је први бравар 
механичар и вођа групе за вађење 
ротора. Стално је био задужен за 
блокове тЕНт а. извлачење ротора 
је, каже блеки на крају разговора, 
само половина обављеног посла. 
Ротор након ремонта треба вратити 
у статор генератора. Обављају се 
припреме као и код извлачења. 
Екипа је поново на ногама. Све се 
понавља, само обрнутим редом.

Р. Радосављевић

 ❚Део екипе за извлачење ротора на блоку ТЕНТ А2

 ❚Везивање ротора 
челичним сајлама



Научни центар 
„виминацијум” у 
близини Костолца 
познат је као културно-
историјски локалитет 

од међународног значаја под 
заштитом унеска. у његовом склопу 
су научноистраживачки центар, 
археолошки локалитет римског 
града и палеонтолошки парк. широј 
јавности познат је и по недавно 
пронађеним ретким остацима 
мамута из праисторијског периода. 

Овај јединствени амбијент 
савршена је „сценографија“ за 
одржавање иновативног дечијег 
летњег кампа по угледу на 
европску праксу, јер представља 
отворену књигу геологије, 
археологије, културе, уметности 
и историје ових простора. и све 
то на једном месту, као савршени 
изазов за дечију радозналост 
и најлепше учење - кроз игру. 
Дечији научни камп „виминацијум” 
намењен је деци узраста од седам 
до 12 година, а одржан је у чак 
шест тродневних термина током 
лета. због изузетно креативног 

приступа науци, прилагођеног 
дечијем омиљеном начину учења 
кроз игру и експерименте, пројекат 
је подржала и „Електропривреда 
Србије“. О томе на који начин 
овај дечији камп приближава 
науку деци разговарали смо са 
професором Марином Дрндарски 
из организационог тима научног 
кампа „виминацијум“.

 ❯Оно по чему се већ на први поглед 
дечији научни камп „виминацијум“ 
издваја јесте аутентични амбијент. 
учесници кампа имају јединствену 
прилику да се сретну са мамутицом 
виком и баве ископавањем на 
археолошким локалитетима. 
какве су реакције деце на овај 
креативни излет у археологију и 
палеонтологију?

Деца са великим узбуђењем 
постану археолози и палеонтолози 
на неколико дана. готово магично 
им изгледа да „откривају” предмете 
старе две хиљаде године, грнчарију 
и стакло које су користили људи 
који су живели на простору 
данашње Србије у доба Римског 
царства, кости мамута, чија се 
старост процењује на преко милион 
година или остатке камила које су 
овде боравиле са римским легијама. 
Све то изгледа као сценарио неког 
узбудљивог филма, а налази се на 
свега 100 километара од београда. 
интересовање и деце и родитеља је 
огромно. зато смо захвални људима 
који воде виминацијум, посебно 
др Миомиру Кораћу, директору 
археолошког института, што су 
нам свима отворили врата овог 
несвакидашњег научног центра, 
јер овај пројекат оставља без даха и 
људе из највећих научних центара 
света.

 ❯ Још један део програма је 
тематски везан за сам локалитет 
- упознавање са купалиштима, 
забавама и храном из римског доба. 
како деца из данашњег дигиталног 
доба доживљавају начин живота 
старих Римљана? 

На почетку им делује 
невероватно да се могло живети 
без струје, мобилних телефона и 
рачунара и да је живот Римљана 

био много досаднији него данас. 
Међутим, након обиласка 
маузолеја, арене и терми и 
упознавања са ритуалима и 
навикама тог доба, када открију 
да су ту некада били и хиподроми 
и ковнице новца и игралишта и 
храмови и императорски путеви, 
деца открију да је живот у римско 
доба био много садржајнији него 
што су они на почетку замишљали. 
и брзо се навикну на окружење 
виминацијума, који је и одабран 
управо због изузетног културног 
и историјског блага, посвећених 
истраживача спремних да у деци 
пробуде љубав према науци и 
кративности и укупног доживљаја 
- окружења које позива на 
размишљање и истраживање 
човечанста и наше планете.

 ❯имајући у виду познати 
историјски локалитет, оно што 
можда представља изненађење 
када се погледа програм кампа јесте 
низ футуристичких активности, 
као што је могућност да деца 
уз прослављене роботичаре са 
ЕтФ-а програмирају робота, али 
и дигитализују предмете који их 
окружују. колико овај мултинаучни 
приступ додатно подстиче њихову 
радозналост и жељу за учењем?

Суочавање савремених 
трендова са којима деца данас 
нормално живе и ствари које 
им се подразумевају и на које 
не обраћају пажњу са наизглед 
једноставним и архаичним светом 
виминацијума даје младим људима 
подстицај за размишљање и о 
будућности и о прошлости. На 
овом локалитету могу да виде 
примену најсавременије опреме 
и технологије нашег времена 
– ласера, сонди и дронова - у 
археологији и палеонтологији, да 
подешавају сензоре на роботима 
који ће вероватно бити део њиховог 
дома у не тако далекој будућности, 

ДЕчији 
НаучНи КаМП 
„виМиНацијуМ” 
НаМЕњЕН јЕ ДЕци 
узРаСта ОД СЕДаМ 
ДО 12 гОДиНа, 
а ОДРжаН јЕ 
у чаК шЕСт 
тРОДНЕвНиХ 
тЕРМиНа тОКОМ 
лЕта
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Проф. Марина Дрндарски, научни камп „виминацијум“

игра је 
најлепше учење 

крЕаТиВНа НаУка

 ❚Проф. Марина Дрндарски



да са тимом наших научника 
који раде за Европску свемирску 
агенцију разговарају о сонди која 
креће на јупитер за осам година. и 
ми старији са узбуђењем слушамо 
и гледамо све то, а верујемо да 
ће директан контакт са науком 
подстаћи интересовање наших 
младих другара за учење, стварање 
и откривање нових хоризоната.

 ❯у оквиру програма је и посета 
површинском рударском копу 
„дрмно”. из угла деце, ово је још 
једна несвакидашња локација. Шта 
им је најзанимљивије?

чудесној атмосфери научног 
кампа „виминацијум“ свакако 
доприноси и окружење копа 
„Дрмно“, које са непрегледним 
разноликим слојевима земље и 
угља децу највише подсећа на 
пејзаже које видимо на снимцима 
које сателити шаљу са других 
планета. На оваквом месту 
много им је лакше да сагледају 
и димензију „струје“ и енергије 
уопште, а посебно енергетске 

одрживости, јер то је тема о којој 
се у кампу интензивно разговара. 
већ док са неверицом гледају 
огромне машине на копу, многи 
од њих пожеле да управљају тим 
системима који им изгледају, како 
кажу, као видео-игра уживо. 

 ❯колико је важно да деци још у 
најранијем узрасту представимо 
науку као нешто забавно и да 
ли то касније утиче на њихова 
професионална опредељења?

Деца у евалуацијама пишу да 
би желела да продуже трајање 
кампа и да обавезно дођу и следеће 
године. то је резултат тога што 
им радионице у кампу пружају 
прилику да сагледају науку из 
угла који показује како научна 
сазнања прожимају свакодневни 
живот и како утичу на развој и 
напредак друштва. Наша је намера 
да код деце подстакнемо жељу 
за откривањем, сазнавањем, 
експериметисањем и учењем. 
Овакав поглед у науку проширује 
и дијапазон њихових будућих 

омиљених школских предмета, 
ваншколских активности и 
професионаних опредељења. 
Најважније је да су деца у кампу 
насмејана, заинтересована и 
ангажована, то је добар знак да 
на прави начин продубљују своју 
радозналост и креативност.

Ј. Благојевић 

55септембар 2015. // ЕПс ЕНЕРГиЈА

Открића 
иако име асоцира на изучавање историје, о едукативној вредности 
дечијег научног кампа „виминацијум“ најбоље говори програм кампа, 
који представља невероватан спој прошлости, садашњости и 
будућности, од археологије и палеонтологије до роботике. а није 
запостављен ни реалан живот јер деца уче низ практичних вештина 
за сналажење у природи – од препознавања јестивих биљака до 
оријентације помоћу звезда. уз то им се на занимљив начин откривају 
тајне науке и закони природе: деца имају прилику да изолују свој ДНК, 
да помоћу јајета провере законе физике, употребе своја знања из 
биологије за откривање крадљиваца, утврде шта је заједничко за 
ексер, црвено крвно зрнце и мобилни телефон, сазнају како су чувени 
научници дошли до својих открића, пронађу шта се крије иза 
оптичких илузија, помоћу сенке открију где је „закопано благо“ и 
прођу још многе друге занимљиве експерименте и радионице.
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Добро постављени 
пословни циљеви 
могу да стимулишу 
професионални развој 
појединца уколико је 

за њихово остварење потребан 
излазак из сигурне зоне или тзв. 
зоне комфора. зона комфора на 
послу најчешће се састоји од низа 
рутинских пословних активности 
које су добро познате, над којима 
појединац има осећај контроле и које 
се обављају у уобичајеном радном 
окружењу у дужем периоду. то је део 
утабаног пословног пута где је све 
познато и предвидиво, па самим тим 
пружа појединцу осећај сигурности и 
чува га од додатног стреса. укратко 
– простор без ризика, али и без 
напретка. Максимум пословних 
способности никада се не испољава 
у зони комфора. 

Напуштање зоне комфора 
доноси неслућене могућности јер 
брише многа дотадашња убеђења, 
правила и навике и усмерава ка 
померању сопствених граница 
и тежњи вишим циљевима. До 
напуштања зоне комфора може 
доћи свесно вољом појединца, 
који је спреман да савлада страх 
од непознатог у циљу развоја 
каријере. Промену могу иницирати 
и надређени, који препознају да 
запослени има простор за даљи 
развој својих потенцијала и да је 
достигао такав ниво у обављању 
посла да је спреман да преузме 
већу одговорност. у великом броју 
случајева искорак из сигурне 
зоне резултат је непредвиђених 
пословних околности, било унутар 
фирме или у професионалном 
животу појединца. 

Први знак да је напуштена 
зона комфора најчешће је осећај 
нелагодности проузрокован 
страхом од непознатог. Када ствари 
почну да се дешавају ван утврђених 
пословних шаблона, подиже се 
ниво стреса, што за резултат има 
повећану концентрацију и фокус 
на радне задатке и стимулише 
особу да развија оне вештине и 
способности које ће јој помоћи 
да адекватно одговори на нове 
захтеве из пословног окружења. 
Стављен пред нове пословне 
изазове, појединац мора да 
превазиђе сопствена ограничења 

која је себи несвесно постављао 
кроз констатације као што су „нећу 
успети“ „никада ово нисам радио“ 
или „нисам дорастао овом задатку“ 
како би пронашао најбоље решење 
за нову пословну реалност с којом 
се суочава. Првобитни осећај страха 
од промене временом се смањује и 
прелази у пријатан осећај узбуђења 
због стицања новог искуства. то 
је један од најефикаснијих начина 
јачања самопоуздања у послу. 
Професионални развој почиње тамо 
где престаје зона комфора.

Постојање одређеног нивоа 

стреса узрокованог суочавањем 
са новим задацима и изазовима 
може да допринесе постизању 
максималних резултата запосленог. 
Руководилац треба да буде 
пажљив у одмеравању тежине 
пословних циљева које ставља 
пред своје запослене у сврху 
њиховог професионалног развоја. 
Оптималним стресом сматра 
се онај ниво стреса који настаје 
умереним искораком из зоне 
комфора појединца. Када се од 
појединца тражи превелик искорак 
из зоне комфора, ниво стреса 
улази у „црвену зону“ панике и 
тада се добија супротан ефекат 
– смањена продуктивност или 

потпуна блокада и немогућност да 
се успешно избори са пословним 
задатком. Код запосленог се може 
додатно појачати осећај да не треба 
тежити пословним изазовима и 
да је сигурније остати у својој зони 
комфора ослобођеној стреса. 

зона комфора је индивидуална 
категорија за сваког запосленог. 
Свако има своју сигурну зону, с тим 
што је код неких она веома широка, 
а код других може бити веома 
сужена. исти пословни задатак 
за једног запосленог може да 
представља само пријатни искорак 

из рутине, док другога може да 
паралише јер га превише удаљава 
од његове сигурне зоне. 

зона комфора има још једну 
важну карактеристику, а то је да 
се са сваким следећим искораком 
из ње она константно проширује. 
зато они запослени који су често 
у ситуацији да се суочавају са 
пословним изазовима, временом 
са све већом лакоћом решавају 
све сложеније пословне ситуације. 
генерално, људи са израженим 
пословним амбицијама имају 
тенденцију да чешће бораве ван 
ове зоне. 

Ј. Вулетић
Ј. Благојевић

НаПуштањЕ зОНЕ 
КОМфОРа ДОНОСи 
НЕСлућЕНЕ 
МОгућНОСти јЕР 
бРишЕ МНОга 
ДОтаДашња 
убЕЂЕња, 
ПРавила и 
НавиКЕ и 
уСМЕРава Ка 
ПОМЕРању 
СОПСтвЕНиХ 
гРаНица и 
тЕжњи вишиМ 
циљЕвиМа

Од баријере 
до стреса 
запослени који никада 
или ретко излазе из своје 
зоне комфора временом 
полако губе пословне 
амбиције и жељу да 
даље унапређују своја 
знања и усвајају нове 
вештине, што 
представља баријеру 
њиховом даљем 
професионалном 
развоју. С друге стране, 
ни превише чест или 
константан боравак ван 
ове зоне не мора бити 
продуктиван јер доводи 
до претераног стреса 
који може да умањи 
позитивне ефекте. 
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// Професионални развој

излазак из зоне комфора
послоВНа ЕдУкаЦија



 ❚Угаљ ће испод Централије тињати наредних 250 година

централија боро у 
Пенсилванији град 
је с најмањим бројем 
становника на свету. у 
њему живи свега седморо 

људи, мада је пре 52 године то било 
једно од најперспективнијих места u 
америци са готово 3.000 становника, 
a неславни је рекордер због бизарне 
грешке петорице ватрогасаца.  

град духова, како га данас 
популарно називају, настао је 1866. 
године, а за његов успон били 
су најзаслужнији рудници угља 
у околини. Међутим, оно што му 
је удахнуло живот уједно је био и 
разлог његовог лаганог пропадања, 
које је почело у мају 1962. године, 
када су градски оци, неколико дана 
пре Дана сећања, донели одлуку да 
буде очишћена градска депонија.

за тај, мислили су, лак посао 
ангажовано је пет ватрогасца 
волонтера, који су годинама уназад 
палили депонију ђубрета да би 
њихов град изгледао лепше на 
дан великог празника. али овога 
пута све је кренуло наопако. био 
је викенд, а депонија се налазила 
у једном напуштеном окну 
поред градског гробља. Када су 
ватрогасци упалили депонију, 
избио је пожар који је убрзо угашен. 
Међутим, ватрогасци нису ни 

слутили да је ватра већ захватила 
угаљ у окну. 

Наредних недеља пожар се 
проширио, па је на крају плануо и 
угаљ који се налазио испод самог 
града. Да би се спречило његово 
ширење, градско одељење за 
заштиту животне средине начинило 
је, како ће се касније испоставити, 
кобну грешку. Да би утврдили 
размере пожара и температуру 
ватре, они су у земљи пробушили 
десетак рупа и тако само долили уље 
на ватру, јер је кисеоник још више 
распирио прави пакао испод земље.

убрзо су становници града 
почели да се жале на мучнину 
због велике концентрације угљен-
моноксида. Да је ђаво однео шалу 
било је јасно када је један власник 
бензинске пумпе која се налазила 
у граду измерио температуру 
горива ускладиштеног у укопаним 
резервоарима јер је приметио да из 
црева за точење излази претерано 
топао бензин. термометар је показао 
да је температура на дну резервоара 
забрињавајућа 82 степена целзијуса. 

Седам година касније пропао 
је последњи покушај да се пожар 
смири тако што су глином зачепљени 
избушени отвори. тек тада су 
становници централије схватили 
колико је заправо опасна област у 

којој живе и град је почео полако 
да пропада. Ово рударско место 
поново је доспело у центар пажње 
1981. године, две деценије након 
несреће, када је једног 12-годишњег 
дечака скоро прогутала земље у 
дворишту. Он се играо са старијим 
рођаком када се под његовим ногама 
буквално отворила земља. Спасао се 
јер се ухватио за травњак и сигурно 
би настрадао да је упао у рупу која 
је била дубока невероватних 150 
метара.

Две година касније, Конгрес 
је издвојио 42 милиона долара за 
измештање становништва. Седам 
становника још одбија да напусти 
град у коме је већина кућа срушена, 
премештена или се на фасадама 
виде озбиљни ожиљци које је 
већ оставио зуб времена. велика 
оштећења је претрпео и ауто-пут 
61, у делу који пролази територијом 
испод које угаљ тиња. та деоница је 
данас постала велика туристичка 
атракција на којој се сваке године 
слика много људи и оставља своје 
графите на асфалту.

ватра и данас гори у утроби 
земље  на простору величине 400 
хектара. Према количини угља који 
је запаљен, стручњаци процењују 
да ће огањ тињати још наредних 
250 година.   Д. Ђорђевић 

ватРа иСПОД 
НЕКаДашњЕг 
РуДаРСКОг МЕСта 
цЕНтРалијЕ бОРО 
у ПЕНСилваНији, 
КОју Су ПРЕ 
52 гОДиНЕ 
заПалили 
НЕСПРЕтНи 
ватРОгаСци, 
јОш гОРи у 
утРОби зЕМљЕ 
На ПРОСтОРу 
вЕличиНЕ 
400 ХЕКтаРа 
и тињаћЕ јОш 
НаРЕДНиХ 250 
гОДиНа

Опрез 
још се могу видети 
метални сулундари 
пободени у земљу 
одакле и даље куља 
дим. Неколико знакова 
упозорава туристе на 
нестабилност земљишта 
у коме сваког тренутка 
могу да се отворе дубоке 
рупе, али и на присуство 
велике концентрације 
угљен-моноксида.  
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Пенсилванијски пакао

испод града духова 
угаљ гори пола века

сВЕТ

 ❚Ауто-пут 61 атракција за туристе

 ❚Некад перспективан градић, данас пустош

 ❚Сулундари за дим из пакла  



учиОНица 
КОРиСти СОлаРНу 
ЕНЕРгију КаО 
јЕДиНи извОР за 
НаПајањЕ лаМПи 
и КОМПлЕтНЕ 
тЕХНичКЕ ОПРЕМЕ
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// Одрживи пројекат светског гиганта   

„Гугл“ под енергетском куполом 

Компанија „гугл“ најавила 
је свој будући енергетско 
одрживи пројекат у области 

Маунтин вју у Калифорнији. Пројекат 
је осмишљен и дизајниран ради 
премештања седишта компаније 
на нову локацију. Концепт пројекта 

је потпуно енергетски одржив, 
једноставан и у исто време изузетан. 

уместо изградње фиксних 
конструкција само једне намене, 
ново седиште компаније 
„гугл“ биће дизајнирано тако 
да поштује флексибилност у 
сваком смислу, градитељском, 
наменском и животном. Почев 
од сопственог паркинг простора, 
инжењерских лабораторија и 
техничких канцеларија до зона 
за рекреацију, локалитет ће 
омогућити запосленима потпуну 
флексибилност функционисања 
током радног дана. цела 
локација биће покривена 
провидним соларним куполама 

уместо зидовима и плафонима. 
у унутрашњости простора 
постојаће различити моделирани 
структурни блокови који ће моћи 
да се једноставно реорганизују и 
релоцирају и тако послуже другој 
намени уколико за то постоји 
потреба. испод купола налазиће 
се ресторани, бициклистичке 
стазе, паркови и много зелених 
површина, а саме транспарентне 
куполе којим ће цео локалитет 
бити прекривен, биће направљене 
од соларних панела који ће 
производити енергију за целу 
локацију, а додатно ће штитити 
пешаке и бициклисте од кише.

Izvor: www.alternative-energy-news.info

// Решење за неприступачне терене 

Соларне учионице у Африци 

у многим регијама земаља 
у развоју недостатак 
сигурног снабдевања 
електричном енергијом 
представља једну од 

највећих баријера обезбеђивања 
технологије за едукацију деце, 
а школе у већини руралних зона 
немају никакав приступ електричној 
енергији, што их потпуно 
онемогућава у раду. 

британска компјутерска 
компанија „aleutia“ произвела је 
решење флексибилне учионице на 
соларни погон за едукацију деце 
у руралним областима африке. за 

потребе десет земаља у развоју 
на простору африке, „aleutia“ је 
произвела „Соларну учионицу у 
кутији“ (solar classroom in a box) за 
240 школа у руралним областима 
са укупно 20.000 ученика. 
учионице су спаковане тако да 
могу лако да се транспортују 
и монтирају. иако овај модел 
учионице није први, тренутно је 
најнапреднији у сфери едукације 
ученика у тешко приступачним 
областима африке. 

учионица користи соларну 
енергију као једини извор енергије 
за напајање лампи и комплетне 

техничке опреме, а компјутери 
који се користе у овој врсти 
учионице су ниског енергетског 
утрошка и посебних перформанси. 
учионице могу да се монтирају и 
у најнеприступачнијим местима, 
а монтажа конструкције и 
унутрашњости, компјутера, 
батерија и соларних панела 
траје укупно два дана на 
локацији. Свака учионица има 11 
компјутера, 10 за ученике и један 
за учитеља. Соларне учионице су 
енергетски ефикасне, мобилне и 
нискобуџетне.

Izvor: www.inhabitat.com

НоВи ТрЕНдоВи



у тОКу Су 
иСПитивања 
МЕДициНСКиХ 
аПаРата, 
ПЕјСМЕјКЕРа, 
МОжДаНиХ 
СтиМулатОРа и 
КаРДиОлОшКиХ 
ДЕфибРилатОРа 
КОји ћЕ СЕ 
СНабДЕвати 
ЕНЕРгијОМ из 
љуДСКОг тЕла
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// Занимљив електрични ауто 

Мали, „зелени“ штедиша

miraqua“ је мали електрични 
ауто јединственог дизајна 
и перформанси, потпуно 

„зеленог“ концепта и прилагођен 
урбаном начину живота. то је ауто 
минималистичке конструкције, али 
веома простран у унутрашњости 
кабине. Не ослобађа никакве 
штетне гасове нити супстанце 
током вожње и одржавања јер у 
потпуности користи електричну 
енергију као погонско гориво. ауто 
је малих димензија и као такав 
практичан за урбане средине јер 
заузима минимум простора и током 
вожње и приликом паркирања. 

индивидуални транспорт 
енергетски одрживим и „зеленим“ 

технологијама постаје начин 
живота и императив новог доба, 
а коришћењем електричних и 
енергетски одрживих аутомобила 
овако малих димензија и 
перформанси максимално се 

растерећује саобраћај и чува 
животна средина од било које врсте 
загађења.

Извор: www.alternative-energy-news.info

// Медицина и енергетика 

Енергија из људског тела  

Просечан човек производи 
отприлике 100 w енергије, 
што одговара вредности 

од 2.000 калорија и због 
чега препоручљиви дневни 
унос калорија износи управо 
толико. током неколико минута 
или неколико сати у случају 
истренираних атлета људско тело 
може да створи енергију од око 
400 w, а приликом спринта људски 
организам може да генерише и 
2.000 w енергије.

будући да људска тела 

представљају масе атома које се 
стално крећу, могу стално и да 
генеришу електрицитет, односно 
електричну енергију. већина ове 
енергије неопходна је за виталне 
функције у телу, као што су рад 
срца и померање мишића, али се и 
део те енергије губи, највише кроз 
топлоту, која би могла да се сачува, 
складишти и затим претвори 
у електричну енергију, што би 
у потпуности могло да замени 
употребу батерија. 

људско тело је веома 

флексибилно у смислу 
производње енергије из топлоте 
тела, ротације зглобова, 
телесне тежине, вертикалног 
дислоцирања центара масе, 
као и еластичне деформације 
ткива. то отвара могућности 
добијања енергије из људског 
тела за пуњење мобилних 
апарата или имплантираних 
медицинских средстава који би 
могли да се користе дуже време 
или чак да се перманентно пуне 
енергијом из тела без додатне 
замене батерија (у случају 
пејсмејкера, без неопходних 
хируршких интервенција ради 
замене батерија). биомеханичка 
енергија која се добија из људског 
покрета нуди обећавајућу чисту 
алтернативу електричној енергији 
која се добија из батерија, а има 
предност сталне доступности 
без употребе хемијског горива 
или логистике било које врсте. у 
току су испитивања медицинских 
апарата (пејсмејкера, можданих 
стимулатора и кардиолошких 
дефибрилатора) који ће се 
снабдевати енергијом из људског 
тела и тако омогућити особама 
којима су уграђени апарати 
неопходни за живот сигурно 
и константно снабдевање 
неопходном енергијом за батерије 
апарата.

Извор : www.popsci.com/environment



често искључење струје 
у стању је да угрози 
опстанак једне владе, 
поучава искуство 
Пакистана, где је 2013. 

године влада премијера Наваза 
шарифа прибавила мандат 
обећавајући “укључену сијалицу” 
– дефинитивни крај прекидима у 
снабдевању грађана електриком. 
Пуне две године касније влада 
пакистанске Муслиманске лиге 
Наваза шарифова је “на белом 
хлебу”, пред искушењем могућне 
политичке пропасти, а због просте 
али евидентне појединости да 
градови и друга насеља и даље нису 
у прилици да имају струју. 

влада није успела да реши 
проблем. Поједини делови 
Пакистана у мраку су и по двадесет 
часова на дан. 

фактографско објашњење 
ове пакистанске електрокризе 
је просто. Пакистан располаже 
са скоро 23.000 мегавата 
инсталисаног капацитета, али 
је искоришћеност инсталисане 
електроснаге скоро упола мања 
-12.000 мегавата, сводећи 
тим фактом понуду електрике 
потрошачима на ниво за трећину 
нижи у односу на 19.000 мегавата 
нарасле потражње за струјом. 

Додуше, шарифово обећање да 
ће у Пакистану “прекидач” најзад 
када год треба бити на “укључено” 
имало је четворогодишњи рок, до 
2017. – али бирачи су исцрпљени, 
дојадио им мрак. излазе на улице и 
протестују. 

 ❚ Без обједињене мреже... 
и политике

Сада је завладала напетост 
и ишчекује се – ако масовност 
демонстрација почне да нараста, 
нико не сумња да ће генерали 
који у Пакистану традиционално 
контролишу политички живот 
иступити и можда уклонити владу 
Наваза шарифа. а да ли ће се у том 
случају исламабад и друга места 
изненада осветлити и заблистати 
пуним сјајем електрике? Неће, 
свакако. бар док се не расплете 
замршено клупко узрока и 
последица због којих нешто што је 
већ на располагању и искористиво 
– инсталисана снага пакистанских 
електрана, остаје без ефекта у 
понуди електрике. 

Свакојаких “конаца” има у 
том пакистанском енергочвору, 
од неплаћених рачуна великих 
потрошача за утрошену струју до 
недостајућих средстава за поједине 
производне објекте или препрека, 

објективних или интересних, 
у покушајима да се догради и 
обједини електропреносна мрежа. 
такође, и оних из превасходног 
ослонца у досадашњој градњи 
на струју добијену сагоревањем 
фосилних горива. а у међувремену, 
говори се и о додатним изворима 
генерисања струје, али и о 
могућностима увоза. Рецимо из 
централне азије. 

 ❚ Сваки други Индус без 
струје

Случај Пакистана део је ширег 
мозаика проблема у снабдевању 
струјом пред којим је читава 
југоисточна азија. индија, на 
потконтинетну, њима суседна 
светска сила с милијарду и 200 
милиона становника – има  свега 
пола становништва коме је 
доступна струја. а по немогућности 
да народу у 21. веку, у већ зашлој 
другој деценији, обезбеди 
електрично светло, авганистан 
је ближи афричким потсахарским 
него и неславним азијским 
околностима. 

Према статистикама, 
авганистан је унутар десет одсто 
светских земаља сиромаха у мраку, 
с најмање утрошене струје по 
једном становнику. у групи његових 

тЕшКОћЕ 
ПаКиСтаНа и 
авгаНиСтаНа 
у СНабДЕвању 
СтРујОМ 
ПОДСтичу 
НаСтОјањЕ СаД 
Да СЕ ЕлЕКтРиКа 
из КиРгизијЕ и 
таџиКиСтаНа 
извЕзЕ тиМ 
зЕМљаМа
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срећника са становишта електрике 
су главни град Кабул и север земље, 
који гравитира према узбекистану 
и има релативно употребљиву 
мрежу преноса оспособљену да 
прихвати увезену струју. а у групи 
несрећних са становишта струје су 
југ и град Кандахар, с неповезаном 
и расцепканом дистрибуцијом у 
власништву међусобно несложних 
господара. 

 ❚ Мање струје Кандахару 
него бази НАТО-а

Кандахар, уз Кабул, други 
по величини град са 850.000 
становника, располагао је доскоро 
са, у најбољем случају, 40 мегавата 
струје. Поређења ради – НатО 
ваздухопловна база у суседству, 
са 30.000 људи војног особља, 
трошила је 100 мегавата годишње. 
што значи, снабдевеност града 
струјом сведена је на четири до 
шест сати на дан. 

јединствени објекат на југу је 
Кајаки, хидроелектрана с највећом, 
али запуштеном браном. Остатак 
чини низ малих хидроелектрана и 
електрана на дизел. 

земља која је тешко разорена 
вишегодишњим ратом процењује 
да јој је до 2020. потребно 
3.000 мегавата, наспрам око 
600 мегавата, колико има на 
располагању сада. а колико је 
потрошачки “прохтев” авганистана 
за струјом скроман, могло би 
дочарати поређење с великом 
британијом, где је три хиљаде 
мегавата... пет одсто годишње 
потрошње данас. 

ДабС ( Да авганистан бресхна 

Схеркат ) авганистански је 
ЕПС. Национални производни 
капацитет струје досеже око 500 
мегавата годишње, претежно из 
хидроелектрана, проценио је ДабС. 
Међутим, приближно половина 
централа не ради због несташице 
воде и тешкоћа у одржавању, 
саопштила је компанија. њен 
највећи проблем је немогућност 
да наплати од потрошача за већ и 
тако недостајућу потрошену струју. 
Други проблем је што и евентуални 
увоз киловата не би решио проблем 
јер на југу не постоји поуздана и 
обједиња мрежа преноса енергије.

ипак, према наводима 
стручњака, авганистан располаже 
потенцијалом производње чак 
23.000 мегавата, у случају да се 
почну користити његови хидро, 
соларни, гасни и термални ресурси, 
али и енергија ветра, чему је до сада 
сметало дугорочно турбулентно 
и нестабилно стање у земљи, 
анализира ДабС. 

 ❚ Скретање Пута свиле
у миљеу таквих чињеница, 

авганистан, Пакистан, таџикистан 
и Киргистан потписали су недавно 
хрпу правно обавезујућих 
докумената везаних за пројекат 
цаСа 1000, стар готово две 
деценије. цаСа су енглески 
иницијали централне и југоисточне 
азије, а реч је о пројекту изградње 
електропреносне мреже која би 
омогућила да се струја произведена 
у Киргизији и таџикистану извезе 
земљама партнерима у пројекту 
авганистану и Пакистану. Очекује 
се да први изграђени капацитети 

земаља извозница прораде 2016. – 
и да на почетку генеришу не више 
од 1.000 мегавата годишње. (Отуд 
назив цаСа 1.000.)

цаСа 1.000 не прејудицира 
изградњу додатних 
електропроизводних капацитета 
и тврди се да не може бити на 
штету низводно позиционираних 
земаља, туркменије и узбекистана 
– традиционално у спору због 
коришћења воде са Памира. 

гледано геополитички, цаСа 
1.000 је амерички геополитички 
пројекат наспрам нарастајућих 
интереса и иницијатива Кине. 
Реч је о “прекретању Пута свиле”, 
који подразумева целу једну 
мрежу нових транзит-контаката 
између јужне азије и централне 
азије. извлачење таџикистана 
и Киргизије међу продавце 
електрике узгредни је продукт 
новоредиговане скале приоритета 
у спољној политици вашингтона. 
СаД су повукле трупе из суседног 
авганистана у намери да се сада 
пуним лицем окрену ривалству с 
Кином и Русијом. 

Са успоном Кине, саобраћај 
(исток-запад) дуж Пута свиле 
обећава живост која ће превазићи 
промет кроз централну азију из 
древних времена. Кина полаже 
цеви гасовода и нафтовода. Кина 
гради друмове и пруге. Кина већ 
сада купује гас из туркменије и 
сасвим је близу тренутак када ће 
Кина све то слити у један широко 
отворен економски пролаз према 
Европи. за знатан део њене робе 
и инвестиција одредница је Еу. из 
централне азије довлачиће себи 
енергију и сировине. 

СаД не желе да Кина, њена 
експанзивна индустрија и капитал, 
имају такав лагодни извозни 
коридор и релативно лако доступне 
ресурсе централне азије. америчка 
политика данас је политика 
блокаде Кине. вашингтон настоји 
да сабије Кину у што тешњи простор 
скучених тржишта, оскудних 
енергената и недостајућих 
сировина – укључујући и те 
новодобављене у земљама 
централне азије. 

и то су разлози због којих се 
традиционални смер промета 
исток-запад скреће у централној 
азији на југ, “новим Путем свиле” 
према Пакистану и индији. Сада 
остаје да се види како ће да заживи 
цаСа 1.000. 

Петар Поповић

Привилегија 
у авганистану, 
пакистанском суседу на 
северозападу, тешко 
погођеном 
вишедеценијским ратом 
– свега један од свака 
три становника земље 
има привилегију да на 
располагању има струју. 
Електрика је нешто 
крајње недоступно за 
чак две трећине 
становништва земље. 
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темпо коришћења 
сунца за добијање 
електричне енергије 
забележио је неочекиван 
раст. Производња 

из фотонапонских ћелија све 
је јефтинија и све је више и 
технолошких новина - за које се зна, 
али сигурно има и оних које су још у 
фиокама великих компанија. Не би 
се требало много изненадити ако 
„соларна струја” врло брзо буде и 
најјефтинија.

укупни соларни капацитети 
у свету одавно су већ 
премашили 100.000 мегавата. 
Последњих година премашују 
раст ветроелектрана и брзо 
им се по укупном капацитету 
приближавају и, сасвим извесно, 
ускоро ће их премашити. управо 
соларна енергија могла би да буде 
победник у „зеленој" енергетској 
трци постизања најнижих цена 
произведене електричне енергије. 
Наиме, цена „соларне струје” 
наставиће да опада будући 
да са сваким 

удвостручењем производње, 
трошкови производње опадају за 
око 20 одсто. Међутим, изненадила 
је иницијатива да ускоро почне 
опорезивање и соларне струје 
произведене за сопствене потребе 
у домаћинствима! На то многи нису 
рачунали.

ваљало би овом приликом 
сагледати неке новије податке. 
између 2010. и 2014. године 
трошкови производње 
фотонапонске струје су 
преполовљени. у неким подручјима 
овако добијен киловат-час већ сада 
стаје само осам доларских центи. у 
француској, Немачкој и аустралији, 
на пример, трошкови производње 
струје из кућних соларних 
електрана су испод малопродајне 
цене конвенционално произведене 
електричне енергије. цене 
фотонапонских панела опадале су у 
последњих десет година у просеку 
за око седам одсто годишње. 

Немачка је увела и једну новину 
- систем аукција - у настојању да 

смањи цену 
овако 

добијене електричне енергије, у 
оквиру свог плана да до средине 
овог века више него утростручи 
учешће обновљивих извора у 
енергетском миксу. После увођења 
надметања за субвенције за 
соларне електране, понудом 
што ниже откупне цене струје, 
трошкови производње електричне 
енергије из соларних извора у 
Немачкој су опали.

 ❚ Веома оптимистичка 
очекивања

- већина понуда инвеститора 
за велике соларне паркове на 
недавној првој аукцији кретала се 
између девет до 10 евро центи по 
киловат-часу. 

Додуше, термоелектране на 
угаљ у Немачкој и даље имају 
мање трошкове производње 
струје. Међутим, већ 2020. године 
производња електричне енергије 
„из сунца” могла би да буде 
јефтинија од струје произведене из 
електрана на угаљ или гас - рекао 
је за блумберг помоћник министра 
привреде Немачке Рајнер баке .

- Два евроцента за киловат-сат 
соларне електричне енергије 

није утопија. ту се одвија 
енергетска револуција. 

Новине у технологији 
фотонапонских 

ћелија нису 
исцрпљене, 

док код 

ПРОизвОДња из 
фОтОНаПОНСКиХ 
ћЕлија јЕ СвЕ 
јЕфтиНија и 
СвЕ јЕ вишЕ 
тЕХНОлОшКиХ 
НОвиНа. 
изНЕНаЂујућа 
иНицијатива 
Да СЕ ОПОРЕзујЕ 
„СОлаРНа СтРуја” 
НаМЕњЕНа 
иСКључивО 
за СОПСтвЕНу 
ПОтРОшњу у 
ДОМаћиНСтвиМа 
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конвенционалних електрана 
већа побољшања нису више 
могућа - рекао је недавно Петер 
биркнер, директор немачке 
електроенергетске компаније из 
франкфурта „mainova aG”.  

Међу новинама у коришћењу 
сунца у последње време посебну 
пажњу привлаче соларне 
купе. Наиме, за разлику од 
постојећих фотонапонских 
панела који су равног дизајна и 
релативно су статични, па самим 
тим и ограничени у погледу 
искориштавања енергије Сунца, 
овде је реч о фотонапонским 
купама које се окрећу око своје осе. 
Развила их је компанија „V3solar”, 
чији стручњаци верују да је реч о 
заиста револуционарном открићу. 
Према резултатима последњих 
тестирања, те купе могу да 
произведу и до 20 пута више 
електричне енергије од статичних 
фотонапонских панела!

Купе, у основи пречника од 
једног метра, састоје се од мањих 
троугластих фотонапонских 
ћелија које су постављене под 
углом од 56 степени. Купе су 
херметички затворене испод 
спољног концентришућег сочива 
и постављене су тако да не бацају 
сенку једна на другу. у компанији 
се надају да ће овом иновацијом 
моћи знатно да се смањи 
укупна површина коју заузимају 
садашњи фотонапонски панели, 
а истовремено и да се драстично 
смање укупни трошкови везани 
за постављање и производњу 
електричне енергије из фотонапона.

глобално посматрано, ове 
године, први пут од 2006. године, 
на тржишту је, због све већег 
броја заинтересованих корисника, 
забележен дефицит фотонапонских 
панела. Међутим, у последње време 
појављује се дилема да ли ће све то 
убудуће бити баш тако повољно и 
да ли ће коришћење струје добијене 
из сунца за своје потребе бити 
бесплатно. Намет се већ припрема.

 ❚ Порез на „кућну струју”
Ето, на пример, у аустрији мале 

соларне панеле на крововима 
кућа (до пет киловата) држава 
је финансирала са 275 евра по 
киловату снаге. беч је недавно, 
како би форсирао коришћење 
соларне енергије, покренуо 
иницијативу „Сунце за беч''. у 
граду је инсталирано више од 1.100 
постројења, међу којима се и многа 

крупнија налазе на крововима 
јавних зграда. градска иницијатива 
омогућава и грађанима који 
нису власници некретнина да 
активно учествују у повећању 
броја фотонапонских постројења. 
Потенцијал коришћења сунчеве 
енергије у бечу врло је значајан. 
Пре свега због тога што је више 
од 50 одсто кровних површина у 
овом граду погодно за коришћење 
сунчеве енергије.

Све је то сада у великом замаху, 
али ових дана управо из аустрије 
дошла је вест да би држава ускоро, 
уместо да субвенционише, могла 
да опорезује овакву производњу 
(?!) јер, хипотетички посматрано, 
сва тако произведена „соларна 
струја“ практично истискује продају 
конвенционалне струје од које 
држава кроз наплату пореза има 
користи. 

аустријанци се сада осећају 
преварено јер је управо држава 
давала субвенције свима који су 
постављали сунчеве колекторе 
да би на крају увела “порез на 
сунце” у износу од 1,5 евроценти 
по киловат-часу. Конкретније, 
порез, односно накнада коју би 
влада наплаћивала, односи се на 
власнике соларних постројења који 
произведену електричну енергију 
користе за сопствену потрошњу. 
Дакле, ако неко има на свом крову 
или земљишту електрану која 
производи електричну енергију, али 
коју не предаје електричној мрежи, 
односно коју не продаје на тржишту 

већ је користи за сопствену 
потрошњу - плаћаће порез!

извесно је да ће овакав тренд 
брзо да се шири. то ће бити јасан 
знак и другим земљама Еу, посебно 
Немачкој, где је постављено 
највише соларних колектора - да се 
окрену додатним изворима пуњења 
државих каса. Све ово баца мало 
другачије светло на коришћење 
соларне енергије јер је већ сада 
јасно да то неће бити баш такав 
елдорадо како су многи замислили, 
јер тешко да некој држави може да 
промакне нечија корист, а да се на 
то не намакне порез. то ће свакако 
бити додатни ценовни аргумент 
онима који нису заљубљеници 
коришћења обновљивих извора за 
производњу струје.  

Драган Обрадовић

Стална појефтињења
у Дубаију ће се градити фотонапонска електрана снаге 250 
мегавата по гарантованој цени од 58,4 долара по мегават-часу или 
5,84 доларских центи по киловат-часу - у наредних 25 година. то је 
20 одсто ниже од цене која је до сада глобално постизана а, што је 
још важније, тако произведена енергија за 30 одсто је јефтинија од 
електричне енергије из гаса, који је најмасовнији енергент у 
тамошњим термоелектранама. 
Дојче банка је почетком ове године објавила анализу у којој стоји 
да ће „соларна струја” у року од две године у развијенијим 
земљама света достићи мрежни паритет, а ниске цене нафте неће 
моћи негативно да утичу на тај процес. Мрежни паритет постаје 
стварност јер, глобално посматрано, цене струје расту, а трошкови 
солара настављају да падају. Овом приликом изнета је и процена 
да ће у наредних две до пет година фотонапонски модули 
појефтинити за још 40 одсто. 
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 ❚Цена струје из 
соларних електрана 
стално опада
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Експанзија ветра 
бРиСЕл - На енергетске 
мреже земаља чланица Еу 
током 2014. године било 
је прикључено укупно 129 
гигавата ветроелектрана 
које су задовољиле осам 

одсто укупне потражње 
за електричном енергијом. 
Према извештају „joint 
Research Centre“, раст 
ветроенергетских капацитета 
омогућиће задовољавање 12 

одсто укупне потражње за 
електричном енергијом до 
2020. године, а то је знатан 
допринос Еу енергетском 
пакету од 20 одсто удела 
обновљивих извора енергије 
у енергетском миксу. 
Енергија ветра је током 
последње две деценије на 
глобалном нивоу порасла 
са три Gw инсталисане 
снаге на укупно 370 Gw 
крајем 2014. године. Прошле 
године је инсталирано 52,8 
Gw нових ветроелектрана, 
што је повећање од 48 
одсто у односу на 2013. 
годину и 17 одсто у односу на 
рекордну 2012. годину, када 
је постављено 45,2 Gw нових 
ветроелектрана. 

Извор: ec.europa.eu

Енергија из пустиње Гоби 
ПЕКиНг - Кина гради масивни 
соларни пројекат у пустињи 
гоби. Ова велика соларна 
фарма обезбедиће струју 
за невероватних милион 
домаћинстава и смањиће 
употребу угља за 4,26 
милиона тона годишње. Овај 
соларни пројекат „Делинга“ 
лоциран је на слободном 
земљишту у покрајини 
Кингхаи на северозападу 
Кине. Када буде готова, 
„Делинга“ ће имати шест кула 
које генеришу по 135 мегавата. 
Прва фаза изградње обухвата 
постављање две куле, што 
ће обезбедити електричну 
енергију за 452.000 
домаћинстава.

 Извор: inhabitat.com

Струја из таласа 
њу џЕРСи - у близини обале њу 
џерсија „Ocean Power technologies“ 
поставио је иновативну 
хидрокинетичку бову за 
производњу електричне енергије. 
бова је дугачка 33 метра и може да 
ради у дубинама од 45 метара и 
више, а опремљена је 
високонапонским генератором, као 
и системом за дистрибуцију и 
напредним системом за 
складиштење енергије. цео систем 
тежак је око 130 тона. током годину 
дана овај систем сакупљаће 
кључне податке о свом раду, а 
компанија се нада да ће 
технологија показати да је 
оптимална за аутономну офшор 
комерцијалну употребу. 

Извор: www.businessgreen.com

Плутајући џин 
ФУКУШИМА - У Јапану, у близини Фукушиме, 
постављена је највећа плутајућа офшор 
ветротурбина на свету. Ова турбина од 
седам мегавата закачена је на морско дно са 
четири сидра тешка по 20 тона. Инжењери 
који су радили на овом пројекту рекли су 
да је инсталација одлагана у више наврата 
због тајфуна, али да сада када је турбина 
постављена и на овај начин осигурана 
чврстим сидрима може да издржи екстремне 

услове, попут таласа високог и 20 метара, па 
чак и цунамија. Ова турбина, постављена у 
луци Онаха око 12 миља од обале, није прва 
ове врсте, већ се придружила нешто слабијој 
ветротурбини која је постављена 2013. 
године. Планирано је да се у склопу овог 
пројекта поставе три турбине укупне снаге 
16 мегавта и плутајућа 66 kV трафостаница. 
Овај пројекат спроводи конзорцијум десет 
јапанских фирми.  Извор: www.nbcnews.com 

ВЕсТи иЗ сВЕТа
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Нова икона Ротердама и Холандије
РОтЕРДаМ – aрхитекте из 
„Doepel strijkers“ креирале 
су вишенаменску грађевину 
у којој станари могу сигурно 
да живе док она производи 
струју. Ова зграда користи 
ветар и воду за производњу 
електричне енергије. „точак на 
ветар“ опремљен је соларним 
панелима и фасадом која би 
на најбољи начин омогућила 
коришћење природних ресурса. 
Кишница би се скупљала на 
врху грађевине, а од отпада 
који би станари стварали 
производио би се биогас.

- желели смо да створимо 
100 одсто самоодрживу 
зграду која би служила као 
платформа за разне иновације 
- рекао је ленарт граф из 
„Doepel strijkersа“. Холандски 

„точак на ветар“ постаће 
архитектонска знаменитост, 
најиновативнија ветрењача на 
свету без преседана, атракција 
са глобалним дометом. 
Конструкција се састоји од 
два прстена, а пошто је темељ 
под водом, изгледа као да 
плови. висока је 173 метра. 
ипак, оваква конструкција 

није направљена само да би 
привлачила пажњу већ нуди и 
разноврсне функције. Спољни 
прстен би имао 40 ротирајућих 
кабина, а унутрашњи прстен 
је иновативна ветрењача 
са становима, врхунским 
панорама рестораном, хотелом 
и пословним просторијама. 

Извор: www.doepelstrijkers.com

Електрични даблдекери
лОНДОН – у јавном превозу 
лондона ускоро ће се 
поступно увести електрични 
даблдекер аутобуси. борис 
џонсон, градоначелник 
лондона, најавио је да ће први 
електрични аутобуси почети 
да саобраћају средином 
октобра како би се покушало 
да се смањи ниво загађења 
у главном граду велике 
британије. 

Према речима бориса 
џонсона, реч је о првим у 
потпуности електричним 
аутобусима на два спрата 
на свету. аутобусе ће 
производити кинеска 
компанија bYD, која је успела 
да произведе довољно јаке 
батерије за напајање ових 

великих аутобуса и већ је 
у партнерској сарадњи са 
компанијом која управља 
јавним превозом у овом 
граду. Нови двоспратни 
аутобуси придружиће се 
флоти хибридних даблдекера 

који саобраћају на улицама 
лондона још од 2012. године. 
градоначелник је најавио да 
ће до краја године увести 
неколико у потпуности 
електричних аутобуских рута. 

Извор: www.theguardian.com

Затварања 
СаН фРаНциСКО - у протеклих пет 
година у СаД дошло је до 
затварања 200 електрана на угаљ. 
Од 2010. године, када је било 
активно 535 електрана на угаљ, 
сада их је активно 335, што говори 
да је реч о озбиљном преокрету у 
производњи енергије у америци. 
Овај пад од 40 одсто знак је да се 
СаД све више окреће чистим и 
обновљивим облицима енергије за 
задовољавање свих енергетских 
потреба. Електране су емитовале 
више од 188 милиона тона угљен-
диоксида и више од 3,5 тона живе.  

Извор: content.sierraclub.org

Лептири и струја 
ЕКСЕТЕР - Тим експерата са универзитета 
Ексетер испитао је нове технике за 
генерисање фотонапонске енергије. Дошли 
су до открића како да се повећа производња 
електричне енергије из соларних панела 
посматрајући лептире. Посматрањем белог 
лептира купусара и начина на који склапа 
крила пре лета како би прикупио што више 
топлотне енергије добијене из Сунца, која 
му је неопходна за лет, научници су открили 

да би се постављањем соларних панела у 
положај латиничног слова В производња 
могла да повећа. Научници су успели да 
створе нови лагани материјал који стоји у 
позицији латиничног слова В и концентрише 
сунчеву светлост на фотонапонске панеле. 
Тестирањем је утврђено да се производња 
електричне енергије у неким случајевима 
повећала за 50 одсто.  

Извор: www.exeter.ac.uk
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// БиХ

Спас за рудник 

три кинеске компаније 
спремне су да 
финансирају и граде 

термоелектрану „бановићи“. 
управа рудника „бановићи“ 

ће након консултовања са 
стручним консултантом 
изабрати најповољнију 
понуду. три кинеске компаније 
понудиле су финансирање и 

изградњу термоелектране 
јачине 350 мегавата. у питању 
су компаније „shanghai electric 
Group“, „China Gezhouba 
Group Company“ и „Dongfang 
electric Corporation“. Све три 
компаније дале су сличне 
понуде које се крећу око 490 
милиона евра, а разлика је 
незнатна. С обзиром на то да 
скоро сву производњу угља 
из бановића троши блок 6 тЕ 
„тузла“, који ће ускоро бити 
затворен, а блок 7, који ће 
га заменити, планиран је да 
користи лигнит, рудник мрког 
угља „бановићи“ остаће без 
тржишта, тако да би изградња 
ове електране представљала 
спас за њега.

// Хрватска

Заједничка компанија 

ХЕП и Rwe основали 
су нову заједничку 
компанију за управљање 

пројектима у сегменту 
обновљивих извора енергије, 
која ће развијати пројекте 
обновљивих извора у Хрватској, 
али и на тржиштима других 
земаља југоисточне Европе. 
ХЕП и Rwe имаће по 50 одсто 
удела у капиталу, а седиште 
компаније биће у загребу. 
Сваки партнер ће именовати 
по једног члана управе 
компаније. Компанија ће се 
бавити стратешком проценом и 
анализама потенцијала улагања 
у капацитете за производњу 
електричне енергије из 

обновљивих извора енергије, 
развојем децентрализованих 
пројеката, аквизицијама, 
развојем пројеката коришћења 
отпада за производњу енергије, 
са фокусом на тржиште 
југоисточне Европе. 

Међу главним циљевима 
ХЕП-а је ширење производног 
портфеља у подручју 
обновљивих извора енергије, 
као и јачање пословања 
на тржиштима држава у 
окружењу. 

// Црна Гора 

Почела изградња нове ТС у Бару
„Електропривреда Црне Горе“ почела је са радовима на изградњи 
35/10 kV трафостанице „Поповићи“ у Бару, чија укупна вредност 
износи 1,5 милиона евра. Након изградње ове трафостанице око 
4.000 потрошача на подручју Поља, Челуге и Поповића имаће 
квалитетније и стабилније напајање електричном енергијом, а 
стварају се и услови за прикључења нових потрошача. Нова ТС имаће 
инсталисану снагу два пута 8 MVA и биће изграђена према највишим 
техничко-технолошким стандардима, усклађеним са урбанистичким и 
еколошким захтевима. 

балкаНски моЗаик

// Грчка

Ништа од 
приватизације
грчки министар енергетике 
и животне средине Панос 
Скурлетис одбацио је 
приватизацију грчког 
независног оператера 
преносног система (aDmie) 
и нагласио да ће компанија 
остати под контролом 
државе осигуравајући једнак 
приступ свим произвођачима 
електричне енергије. На 
основу одлука Европског 
самита, aDmie мора или 
бити приватизован или се 
мора наћи алтернативa којa 
има еквивалентне мере за 
конкуренцију. 
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// Република Српска 

Изградња мале ХЕ „Бочац 2“

у току су припремни 
радови за изградњу нове 
мале ХЕ на врбасу, МХЕ 

„бочац 2“ у Мркоњић граду. 
извођач радова је компанија 
„интеграл инжењеринг“. 
Директори предузећа 
„Хидроелектране на врбасу“ 
и „интеграл инжењеринг“ 
Недељко Кесић и Слободан 
Станковић потписали су 
уговор за изградњу, чија је 
вредност око 17 милиона 
конвертибилних марака, 
односно око 8,5 милиона евра, 
а рок за завршетак радова је 
две године. иницијатива за 
градњу ове мале ХЕ упућена 
је још пре девет година, али 
услови за почетак радова су 

се тек сада стекли. уз помоћ 
локалне власти успешно су 
савладане све препреке што 
је довело до потписивања 
уговора и договора о почетку 
радова. Недељко Кесић је већ 
најавио и да од 2017. године 

планирају да крену са новим 
пројектом, а то је изградња 
ХЕ „Крупа 2018“. ХЕ „бочац 2“ 
производиће 41,60 милиона 
киловат-часова енергије и 
имаће максималну снагу од 
8,76 mw.

// Румунија

Кинези у трци

три кинеска конзорцијума 
такмиче се за изградњу 
хидроелектране у 

Румунији, чија је вредност 
процењена на милијарду евра. 
Међу понуђачима за изградњу 
ХЕ на румунској реци Самош, 
на североистоку земље, налазе 
се кинеске компаније „чајна 
геџупа груп“, „чајна Хуађен 
енџиниринг“ и „Хуаненг ривер 
хидропауер“, преноси франс 
прес. те компаније једини 
су понуђачи у том пројекту 
за који званични букурешт 
већ неколико година тражи 
инвеститоре.

Овај пројекат ће помоћи 
отварању око 4.000 радних 

места, наводи франс прес 
и подсећа да је од 2013. 
године Румунија закључила 
неколико уговора о 
енергетској сарадњи с Кином.

// Словенија 

Нове могућности
Холдинг Словенске електрарне (HSE) 
постао је пуноправни члан једне од највећих 
светских берзи - Intercontinental Exchange. 
Тиме је ова компанија постала прва 
енергетска компанија из југоисточне Европе 
која је започела трговину на тој глобалној 
берзи. HSE је највећи произвођач и трговац 
електричном енергијом на велепродајном 
тржишту у Словенији. 

- Пуноправно чланство на једној од 
највећих светских берзи отвара нове 
пословне могућности, првенствено у 
трговини сертификатима за заштиту 
животне средине  - рекао је Томас 
Штокељ, извршни директор за маркетинг 
у HSE.
Берза ICE основана је 2000. године у 
Атланти (САД) и специјализована је за 
енергетски сектор, а 2001. године откупила 
је главно европско тржиште енергије, IPE 
(International Petroleum Exchange). 

// Мађарска

Убрзати процес
Мађарска влада је прогласила 
добијање дозволе за 
надоградњу нуклеарне 
електране „Пакш“ питањем 
од „повишеног значаја за 
националну економију“, што 
ће убрзати процес добијања 
дозволе. Мађарска планира 
проширење ове нуклеарке 
са још два блока. Највећи део 
пројекта се финансира од 
стране руског „Росатома“ кроз 
кредит од 10 милијарди евра, 
јавља мађарски дневник 
„budapest business journal”. 



Савршен изум је воденица, 
сматрао је сликар Милутин 
Дедић, говорећи о њима 
као о благу српске 
материјалне културе. 

Сликао је воденице и писао о њима, 
желећи да одговори на питање шта 
је то што је човек створио да му 
служи, а да није угрозило његову 
животну околину. грађена је од 
дрвета и камена, користи воду као 
енергију и могла би да постоји још 
два миленијума само ако би човек 
имао прави однос према њој. Први 
писани помен о воденицама је из 
првог века пре нове ере.

Према попису из средине 
19. века, у Србији је било више 
од 7.000 воденица, највише у 
ужичком крају, око хиљаду, и 
већином су грађене на потоцима 
и мањим рекама. Основна подела 
је на оне са вертикалним и оне са 
хоризонталним витлом, точком, 
а у Србији су преовладавале ове 
друге, можда зато што је губитак у 
преносу силе био мањи. у њима се 
млело жито и добијало брашно за 
хлеб, али су имале шири значај јер 
су се у њима окупљали мештани 
ради договора и доношења важних 

одлука. амбијент у коме су се 
налазиле био је изванредан, биле 
су окружене бујном вегетацијом, 
прави рај за очи.

 ❚ Рат због воденице 
На реци Колубари током 

прошлог века било је 27 воденица, 
а раније вероватно и више. Остао 
је забележен спор између мештана 
Малог борка и Степојевца, који 
је званично трајао 14 година, у 
периоду од 1836. до 1849. године, 
који су обележили бројни изласци 
на тадашње судове, али и физички 
сукоби неистомишљеника. Ова 

чувена „терба због воденице 
на Колубари” почела је тиме 
што је књаз Милош дозволио 
Степојевчанима да изграде 
воденицу где год желе на десној 
обали Колубаре у свом сеоском 
атару, а Степојевчани су се намерили 
да то ураде користећи јаз постојеће 
воденице у Малом борку. терали 
су се тако по судовима борчани и 
Степојевчани годинама, свађали, 
тукли, везивали једни друге 
личином на воденична кола и 
рушили једни другима воденице. 
јазови су занемаривани, вода је 

почела да бежи из старог корита, 
наравно уз припомоћ оног „вечитог 
трећег”, који се увек окористи 
кад се двојица свађају. Сазнавши 
за ово, књаз Милош је (према 
причању старих редовника борачке 
воденице) почео потајно да наговара 
своје пријатеље „београчиће” да 
помогну Колубари да остави своје 
корито код вилајске бране у јабучју 
и да се пробије у притоку своје 
притоке. тиме је избио нови спор, а 
Милош је пресудио пре него што ће 
напустити Србију 1839. године.

- Нека тече вода куда хоће! - 
гласила је пресуда.

тако је Колубара наредних 
деценија оставила старо корито и 
воденице на њему, па се пробила 
у лукавицу, а затим у Пештан, 
чијим коритом тече све до краја 
Дражевца, где се најзад враћа у 
своје корито после двадесетак 
километара „лутања”.

 ❚ Од славе до пропасти
Крајем 19. века парни млинови 

почели су да потискују воденице. 
ваљевац Матија Ненадовић, унук 
проте Матеје Ненадовића, и сам већ 
власник парног млина, реши да се 
упусти у изградњу хидроцентрале 
на десној притоци Колубаре, 
реци градац, тачно на оном 
месту где се налазила запуштена 
воденица бадњара Ненадовића. 
Ово „бадњара” значи да је вода 
са јаза кроз издубљено дебло 
(бадања) падала на воденично 
витло. уговор о електрификацији 
ваљева потписан је с пролећа 
1897. године, а сијалице у граду 
засветлеле су априла 1890. године 
по старом јулијанском календару. 
Хидроцентрала је преко турбине од 
20 коњских снага и динамо-машине 
једносмерне струје система аЕг 
из берлина давала једносмерну 
струју која се користила за градско 
осветљење, односно светлело је 
100 сијалица и три боген-лампе. 
тако је ваљево светлело у ноћи 
захваљујући струји из прве 
хидроцентрале у Србији! 

годину дана касније промењено 
је постројење хидроцентрале и 

ПРЕМа ПОПиСу 
из СРЕДиНЕ 19. 
вЕКа, у СРбији јЕ 
билО вишЕ ОД 
7.000 вОДЕНица, 
НајвишЕ у 
ужичКОМ КРају, 
ОКО ХиљаДу. 
вЕћиНОМ Су 
гРаЂЕНЕ На 
ПОтОциМа и 
МањиМ РЕКаМа

рЕпорТажа
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На реци Колубари некад је било 27 воденица 

Звуци из старине 
и данас се чују

 ❚Прва хидроцентрала у Србији на реци Градац крај Ваљева,снимак из 1905. године  



она је давала наизменичну струју. 
Сам Матија Ненадовић није се 
много овајдио од тог подухвата и 
био је малтене принуђен да прода 
хидроцентралу. 

После Другог светског рата, 
1948. године, уредбом тадашњих 
власти пописане су воденице у 
Србији, уз тражење мишљења 
месних одбора који су тај посао 
пописа обављали о исплативости 
опстајања појединих воденица. До 
краја шездесетих трајао је процес у 
коме су многе воденице запуштене 
и напуштене, понекад због све 
мање потражње за њиховим 
брашном, а понекад због спорова 
поредовника (акционара). 

 ❚ Традиција опстаје
На Колубари данас постоје 

две воденице, јолића воденица 
у лајковцу са седам воденичних 
каменова која никад није престала 
са радом и илића воденица 
у Непричави, са својих десет 
воденичних каменова највећа у 
Србији. у илића воденици жито се 
меље повремено, а воденичари су 
чланови породице илић, који су у 
поседу пет воденичних каменова. 
Ова воденица сматра се највећом 
очуваном у Србији.

јолића воденица постоји 
већ 300 година, а на данашњем 
месту налази се од 1895. године. 
Данас јолића воденица има 27 
поредовника, а од 1936. године до 
данас радило је 37 воденичара. 
Некада се звала чанчаревића 
воденица, али када је премештена 
на данашњи положај, услов 
власника земљишта био је да се 
назове по њима. у том тренутку 
имала је седам поредовника, касније 
је та бројка повећана уступањем 
„акција” на 42, да би се свела на 
данашњи број. изграђена је од 
ручно тесаних дрвених талпи, док 
је део намењен воденичару озидан. 

Када смо је посетили, у јутарњим 
сатима средишње суботе августа, 
затекли смо воденичара верољуба 
бајића (48) и једног од поредовника 
Милана бугарчића (47) из јабучја. 
Први и седми камен весело су 
млели жито, на првом кукуруз, а на 
седмом пшеница. воденичар је био 
заузет својим редовним послом, а 
поредовник бугарчић је свратио 
да водом напуни цистерну коју 
вози за предузеће које учествује у 
изградњи ауто-пута од љига према 
Милановцу.

- Некад сам радио нешто мало 
у Рударском басену, тачније у 
железничком транспорту, а овде сам 
три године. Ради се сваки дан од шест 
ујутру до шест увече. задовољан 
сам, а мислим да су још задовољнији 
они који користе брашно које се овде 
самеље. Каменови се окрећу 60 
пута у минуту, спора је то „вожња” 
у односу на електрични млин, али је 
зато брашно квалитетније. ваљда 
зато и долазе са свих страна – прича 
верољуб.  

уз посао верољуб помало и 
пеца, највише да би нахранио своје 
љубимце, две патке глуваре, које 
је једноставно назвао Паја и Патка. 
Добио их је на поклон, нису биле 
веће од кутије цигара, и успешно 
их је отхранио. Мање рибице 
завршавају у кљуну ових птица, док 
су већи комади на менију верољуба 
и његових пријатеља.

захваљујући машиновођи 
Милети Ранковићу, једном од 
оснивача Еколошког друштва 
„Колубара”, и разумевању 
лајковачке општине за његову 
идеју, у последњих осам година 
на обалама Колубаре око јолића 
воденица никло је стотинак дрвених 

кућица, подигнутих на деблима, 
тако да се могу лако уклонити ако је 
то потребно. тако је сав овај простор 
оплемењен јер је у већини случајева 
реч о старим дрвеним магазама 
и сличним објектима који су овде 
допремљени са других локација, али 
то је дужа и посебна прича.

На десној притоци Колубаре 
топлици некад је било 26 воденица, 
за три више него што је њена 
дужина - 23 километра, а четири 
и сада раде. Данас некадашња 
јеремића воденица у Марковој 
цркви ради под именом Кумова 
воденица и права је оаза природе, а 
брашно које се у њој самеље може 
се наћи у продају у београду и још 
неким градовима. Ову воденицу са 
хектаром припадајућег земљишта 
купили су својевремено кумови 
од старина Славко јовановић 
и Милан Павловић и уложили 
поприлично новца у њену обнову. 
Хук воде, звук три воденичка 
камена и незаобилазног чекетала, 
уз карактеристичне мирисе 
приобаља, чине ово место више 
него привлачним.  З. С.

Пројино 
брашно 
у Марковој цркви, у 
засеоку Сретеновића, 
налази се истомена 
воденица стара четири 
века. Она, заједно са 
старим вајатом, магазом, 
ваљарицом, бројним 
предметима из давнина, 
чини својеврсни музеј 
под ведрим небом. у њој 
се и данас на два 
воденичка камена меље 
жито. за сат времена 
испод једног камена 
самеље се око 12 
килограма пројиног 
брашна, каквог, кажу 
тако, нема надалеко.
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 ❚Десет воденичних каменова Илића воденице у Непричави



// Биоскоп 

„Еверест“ 

инспирисан невероватним 
догађајима који 
окружују опасан 

подухват пењања на врх 
највише планине на свету, 
филм „Еверест“ документује 
фасцинантно путовање две 
различите експедиције које 
ће се суочити са најснажнијом 
снежном олујом коју је 
човечанство доживело. њихову 
храброст тестираће најопаснија 
природна непогода и ови 
планинари мораће да пређу 

готово немогуће препреке 
кад животна опсесија постане 
сурова борба за опстанак. 

иако је до сада своје 
филмове снимао искључиво 
на свом родном исланду, 
редитељ балтасар Кормакур 
је за свој први холивудски 
првенац успео да окупи сјајну 
екипу. у овој епској авантури 
играју џејсон Кларк, џош 
бролин, џон Хокс, Робин Рајт, 
Мајкл Кели, Сем вортингтон, 
Кира Најтли, Емили вотсон 

и џејк џиленхал. филм је 
сниман на локацијама у 
Непалу, у подножју Евереста, 
на италијанским алпима и у 
студијима у Риму и великој 
британији.

филм је инспирисан 
истинитом причом коју нам 
казује јон Кракауер, који је 
био члан експедиције коју је 
послао магазин „аутсајд“, а 
који је описао у својој књизи 
„без даха“. „Еверест“ има све 
шансе да буде референца 
у жанру алпинистичких 
филмова.

// Позориште 

У част Ћирилова 

На 49. битефу, од 17. до 
24. септембра, биће 
приказано десет 

представа из Србије, региона, 
Немачке, француске и Русије.

- то је први битеф без 
селектора јована ћирилова, 
али ће он свакако бити 
присутан и кроз име 
овогодишњег издања: 
„успомени јована ћирилова“ - 
рекла је селекторка ања Суша. 

- исту посвету кроз назив 
овај фестивал својевремено 
дао је Мири траиловић, која је 
заједно са ћириловом основала 
београдски интернационални 
театарски фестивал нових 
тенденција. идеја је не само да 
одамо почаст ћирилову, коју 
он несумњиво заслужује, већ и 
да се јавност подсети на чврсту 
везу између њега и онога 
што сматрамо драгоценим 
наслеђем битефа, које нас све 
обавезује када размишљамо о 
будућности овог фестивала.

уз гран при „Мира 
траиловић", од ове године 
специјална награда битефа 
зваће се Специјална награда 
„јован ћирилов“. На отварању 
у Народном позоришту 
биће изведена представа из 
берлина „Мурмел, Мурмел" по 
Дитеру Роту у режији Херберта 
фрича, а на затварању у 
Позоришту на теразијама 
представа из Москве „Мртве 

душе", по гогољу, у режији 
Кирила Серебреникова.

из Немачке долази и 
„Комон граунд" јаела Ронена, 
а из француске „збогом" 
жонатана Капдевијела, која ће 
се играти само у Новом Саду. 
те две представе су сврстане 
у политички театар. у истој 
селекцији су и холандско-српски 
„Дискретни шарм марксизма" 
бојана Ђорђева, „Комплекс 
Ристић" Оливера фрљића, као и 
представа центра за културну 
деконтаминацију „ибзенов 
непријатељ народа као брехтов 
поучни комад" златка Паковића.

На битефу учествују и 
словеначка „илијада", по 
Хомеру, у режији јернеја 
лоренција, представа Српског 
народног позоришта „Смрт 
ивана иљича", по толстоју, 
у режији томија јанежича и 
представа ХНК из загреба 
„Ми смо краљеви а не људи" у 
режији Матије ферлина.

кУлТУра
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// Концерт

Мехта поново у Београду 

чувени диригент зубин 
Мехта одржаће гала 
концерт са београдском 

филхармонијом 20. септембра 
у Коларчевој задужбини. 
Пријатељство које маестро 
негује с оркестром филхармоније 
концертно се обележава осми 
пут, и то извођењем Моцартове 
симфоније јупитер и Малерове 
Симфоније бр.1. 

- веома сам срећан што се 
још једном враћам у београд, 
да диригујем мојом вољеном 
београдском филхармонијом, 
са којом сам још од мог првог 
доласка 1958. године провео 
толико дивних тренутака 
стварања музике - рекао је 
Мехта поводом предстојећег 
концерта у септембру.

Маестро је последњи 
пут предводио београдску 
филхармонију у јуну 2013. 
године, када је помогао 
остварење великог 
филхармонијског сна. гала 

концерт, испраћен стојећим 
овацијама на Коларцу, био 
је први део целовечерњег 
догађај после кога је уследила 
донаторска вечера како би 
се прикупио део потребних 
средстава за прву турнеју по 
СаД, коју је оркестар успешно 
реализовао у октобру 2014. 
године.

Диригент који је недавно 

обележио педесет година 
рада са бечком, берлинском и 
израелском филхармонијом, 
чији је доживотни музички 
директор, одувек је подржавао 
и веровао у београдску 
филхармонију. и овога пута 
зубин Мехта се одриче 
хонорара у корист фондације 
београдске филхармоније, чији 
је он почасни председник.

// Изложба 

Албрехт Дирер и савременици 

Од 4. септембра Музеј 
града београда домаћин 
је интернационалне 

изложбе „албрехт Дирер 
и његови савременици 
- тријумфална поворка 
цара Максимилијана i", 
источнословачког музеја из 
Кошица. изложба која је до 

сада представљена у више од 
десет градова Европе отворена 
је до краја октобра у Конаку 
кнегиње љубице. 

Публика ће имати прилику 
да се упозна са графичким 
остварењима једног од 
најбрилијантнијих стваралаца 
ренесансе, немачког 
уметника албрехта Дирера, 
али и са делима његових 
ученика и савременика, 
познатим именима немачке и 
италијанске графике Хајнриха 
алдегрефера, албрехта 
алдорфера, луке Кранаха 
старијег, Маркантонија 
Раимондија и других. изложбу 
чини 138 графичких листова, 
конципираних у две целине. 
Прва целина сачињена 
је од 20 дела албрехта 
Дирера и 74 прворазредна 
графичка остварења његових 
савременика. Други део 
представља 44 графичка 
листа чувене композиције 

тријумфална поворка цара 
Максимилијана Првог.

аутор изложбе иван 
Хавлице, пажљивим одабиром 
радова који се чувају у 
колекцији источнословачког 
музеја у Кошицама, успео 
је да оживи „дух времена” 
и да прикаже однос између 
уметности и друштвене 
стварности епохе. изложба 
се почетком новембра сели у 
галерију Матице српске у Новом 
Саду и трајаће до краја године.

Ј. Кнежевић

// Књиге

Дуго чекана 
новела 

Новела „Неспоразум 
у Москви“ велике 
француске 

књижевнице и филозофкиње 
Симон де бовоар настала је 
1966–1967. године, а први пут 
објављена 1992. у часопису 
„Роман 20–50“ након њене 
смрти. Новела коју Симон де 
бовоар није желела да објави 
због очигледних алузија 
на њен приватни живот са 
Сартром сада се први пут 
појавила и на српском језику.  

„Неспоразум у Москви“ 
говори о брачној кризи и 
кризи идентитета кроз 
коју Никол и андре, брачни 
пар професора у пензији, 
пролазе за време путовања у 
Москву. Провлачећи проблем 
комуникације кроз цело 
дело, Де бовоар анализира 
горке последице старења: 
пропадање тела, одустајање 
од планова и сексуалног 
живота, губитак наде... 

Симон де бовоар је 
једна од најконтроверзнијих 
фигура двадесетог века, 
књижевница, филозофкиња 
егзистенцијализма, 
теоретичарка, политичка 
активисткиња и 
феминисткиња.

На универзитету је 
упознала Сартра, свог 
животног сапутника. 
Симон де бовоар је умрла 
1986. године и сахрањена 
је поред Сартра на гробљу 
„Монпарнас“.

71септембар 2015. // ЕПс ЕНЕРГиЈА



Сваки мушкарац после 50. 
године мора, „мушкој” 
жлезди - простати да 
посвети више пажње 
тако што ће бар једном 

годишње урадити лабораторијски 
тест ПСа (простата специфичан 
антиген) и посетити уролога, савет 
је уролога др Милутина Козомаре, 
начелника одељења уролошке 
клинике Клиничког центра Србије 

у београду. Мушкарци у Србији 
сада чешће долазе на контролне 
прегледе. 

- ипак, није мали број оних 
који стигну касно, кад их више 
не можемо излечити, него само 
продужити живот и олакшати 
бол. у Србији је то најчешћи 
карцином код мушкараца, чак 
надмашује и карцином плућа 
у нашој пушачкој нацији. Код 
овог тумора веома је битна и 
генетика. ако је неко у фамилији 
имао рак простате, мушкарци 
у тој породици морају да буду 
још обазривији и да се урологу 
јављају већ од 45. године - каже 
овај лекар.

Код овог тумора највећи 
проблем је што споро расте и 
дуго пролази без симптома. зато 
га лекари називају „немом”, 
подмуклом болешћу. Некада 
су тегобе с мокрењем сличне 
онима које прате доброћудно 
увећање простате, које некако 
иде са старошћу. у почетку су то 
блажи проблеми с мокрењем које 
мушкарца и ноћу буде, али се ти 
проблеми касније погоршавају. 

Појава крви у мокраћи је већ 
озбиљан симптом. 

Рак простате данас више није 
фатална дијагноза, каквом је 
дуго сматран. Као и код осталих 
тумора, најважније је да се 
открије на време, у почетном 
стадијуму, када до излечења 
долази у високом проценту. 
за постављање дијагнозе 
најбитнији је ректални преглед. 
Обичан ултразвук није довољан 
да се постави тачна дијагноза, 
већ је потребан апарат са сондом, 
такозвани трансректални 
ултразвук, који омогућава 
лекару да одмах узме исечак 
ткива за биопсију. После тога 
пацијент обавезно мора да уради 
ПСа тест. 

важно је објаснити пацијенту 
којим све методама може да 
буде лечен: хируршки, зрачењем 
или лапароскопском методом. 
Резултати зрачења рака простате 
су, рецимо, слични резултатима 
операције. у стадијуму болести 
са метастазама дају се хормонска 
терапија или цитостатици. 

П. О. П.

ПОСлЕ 50. 
гОДиНЕ СваКи 
МушКаРац тРЕба 
Да ПОСЕћујЕ 
уРОлОга јЕДНОМ 
гОДишњЕ

ЗдраВљЕ
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// брига о простати

преглед спасава

// Новине у здравству 

Прво процена личности, па шака таблета

Разумевање нечије личности 
начин је да се поправи и 
физичко здравље, па лекари 

пацијенту треба да поставе и 
питања из личног живота, закључак 
је недавно објављене америчке 
студије. 

тешко је замислити да лекар 
у неком дому здравља у Србији 
пацијента, који је дошао да му 
се пожали на кичму или срце, 
упита да ли воли да одлази на 
славе, да ли жели да стекне нова 
искуства или да ли је спреман да 
у животу преузима ризик. тим 
др Ковите ведаре, аутора ове 
студије, међутим, сматра да су 
важна управо оваква питања, која 
се односе на личност пацијента, 
његову активност и карактер. Она 
су део персонализованих тестова 
за процену личности и могла би да 
буду будућност медицине. аутори 
рада „навијају” за персонализовану 
медицину, верују да доктори могу 

да изаберу бољи лек и терапију 
ако се удубе у личност једне особе. 
утврђено је да су код отворених, 
комуникативних особа, које воле да 
се друже, израженији гени склони 
запаљенским процесима, што значи 
да имају активнији имуни систем. 
Код особа које су повучене у себе 
такви гени су мање изражени. 

за богољуба Перуничића, 
специјалисту медицине рада, 
област персонализоване 
медицина и уважавања животног 
става пацијента је нова, врло 
интригантна тема. 

- Сваки разговор са пацијентом 
има своју сврху, сваки одговор, чак 
и на питања која нису медицинска, 
може бити од користи лекару да 
изабере начин лечења или одмери 
боље дозу лека. зато није неважно 
да лекар зна да ли пред собом има 
пацијента који, на пример, воли 
да попије или да добро једе, да ли 
је усамљеник или дружељубив. 
важно је поставити и животна 
питања, па чак и реакције на таква 
необична питања лекару могу бити 
од користи – каже др Перуничић. 

лекари у нашем здравству, 
наравно, тешко да имају довољно 
времена за оваква питања јер су 
затрпани бирократским послом.

П. О. П. 



тегобе које изазива 
оболела штитаста 
(тироидна) жлезда често 
се замењују са стезањем 
у грлу, које је последица 

стреса и напетости. због тога многе 
особе непотребно одлазе на скупе 
анализе, уверене да имају проблем 
с овом жлездом. Др Ђуро Мацут, 
ендокринолог из Клиничког центра 
Србије, објашњава да штитаста 
жлезда „стеже” само када је 
увећана. 

- у осталим случајевима чешће 
је реч о субјективном осећају, који 
се описује као осећај „стезања” у 
врату. Реч је о неурози која се код 
жена испољава у неком тренутку и 
суштински нема везе с обољењима 
штитасте жлезде. често се 
небитни, наводни чворићи, односно 
цистичне промене, промера свега 
неколико милиметара пацијенту 
представе као проблеми од великог 
значаја. Пацијент се шаље на 
лабораторијске анализе хормона и 
антитела, затим на испитивања, а 
у великом броју случајева то буде 
непотребно – каже Мацут.

Које особе треба да се обрате 

ендокринологу уколико сумњају 
да је узрок њихових здравствених 
проблема ова жлезда?  

- Кључно је утврдити да ли 
је неко у породици имао било 
какву врсту обољења штитасте 
жлезде: струму, односно увећање 
штитасте жлезде, „чворове”, 
операцију или неку аутоимуну 
болест жлезде. таква особа треба 
под контролом ендокринолога 
да буде од млађег узраста, али и 
после 65. године. Сасвим довољна 
је једна лабораторијска анализа - 
ниво тиреостимулишућег хормона, 
познати тСХ. тек ако резултати тСХ 
теста потврде сумње, пацијента 
треба слати на даље анализе 
антитела и укупних хормона - 
објашњава овај лекар.

Смањена функција ове жлезде 
је поремећај чак четири пута 
чешћи код жена. Обољење се 
тешко открива јер је везано за низ 
малих, суптилних проблема који 
не препознаје ни погођена особа 
ни лекар. жена постаје малаксала, 
трома, успорена, отиче и замара се. 
врло је често код трудница и жена 
после трудноће.

- Оперишу се искључиво 
увећане жлезде, са много чворова, 
или карциноми, који се ретко јављају 
и споро се развијају. Операција 
се планира и код особа које имају 
такозвани топли чвор: жлезда је 
толико велика да омета гутање или 
дисање. Обично је реч о старијим 
особама које и по неколико година 
трпе овакво стање. Не морамо 
сваку жлезду на којој су откривене 
одређене променили нити да лечимо 
нити да оперишемо, али се мора 
пратити – поручује др Мацут.

П. О. П. 

КључНО јЕ 
утвРДити Да 
ли јЕ НЕКО у 
ПОРОДици иМаО 
билО КаКву 
вРСту ОбОљЕња 
штитаСтЕ 
жлЕзДЕ
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// Симптоми поремећаја рада штитасте жлезде 

// упозорења из СзО 

„Сладак“ кечап 

Светска здравствена 
организације (СзО), у оквиру 
борбе против гојазности, 

недавно је апеловала на смањење 
потрошње шећера који је 
„сакривен“ у многим намирницама, 
пре свега у разним напицима, 
кечапу, производима од смрзнутог 
теста и пицама. Према ранијим 
препорукама, шећери у исхрани 
треба да чине мање од 10 одсто 
укупног калоријског уноса, али 
сада је апел да се та количина 
преполови. то значи да људи не би 
смели дневно да поједу више од 25 
грама шећера, што је приближно 
шест кафених кашичица. Ово 
се односи на просте шећере, 
моносахариде и дисахариде, 
штетне за здравље, а које 
произвођачи хране, кувари, али 
и сами потрошачи додају у храну 
или пиће, а присутни су и у воћним 
соковима и меду. 

Наравно да ће прва помисао о 

овој препоруци бити да у данашње 
време нико нормалан не једе шећер 
„на кашику“, али се заборавља 
да су шећери веома много 
заступљени у исхрани савременог 
човека. Посебна опасност вреба 
из такозваних скривених шећера. 
На пример, у конзерви газираног 

безалкохолног пића налази се 
количина шећера која одговара 
калоријској вредности 10 кафених 
кашичица шећера.

Препорука СзО се не односи на 
шећере у свежем воћу, поврћу и 
млеку.

П. О. П. 

кога стварно „гуши” жлезда



у равници, а међу 
планинама, у западном 
и централном делу 
Србије, на обали западне 
Мораве простро се град 

чачак. Котлина чачанска ушушкана 
је између шумадијског подбрђа и 
планина јелице, Овчар, Каблар и 
вујан, које се таласају и спуштају ка 
Морави и чачку.

град плени природним 
лепотама, очуваном архитектуром 
и споменичким наслеђем. има 
јединствен у свету Споменик 
ратницима Првог светског рата, 
који је заједничка гробница српских 
и непријатељских војника: на једној 
страни налази се православни, на 
другој католички крст, на трећој 
исламски полумесец, а на четвртој 
Давидова звезда. Споменик војводи 
Степи Степановићу – бронзана 
биста војводе у стојећем ставу - 
окренута је према кући у којој је 
живео. На путу од споменика до 
куће по улици су постављене плоче 
са називима битака у којима је 
учествовао. 

а на јелици је стари град и 
археолошки локалитет градина. у 
праисторијском, рановизантијском 
и средњевековном периоду служио 
је људима као склониште и стално 
пребивалиште. Ово археолошко 
налазиште први пут се помиње 
1865. године. Делови локалитета 
уништени су средином 20. века, 
када је грађа коришћена за 
насипање пута. Сада се и даље 
истражује. Први трагови насеобина 

су из 7. века старе ере. Овде ће 
настати археолошки парк. 

Недалеко од чачка, тамо 
где се западна Србија додирује 
са шумадијом, у дужини од 20 
километара уздигла се и увила 
Овчарско-кабларска клисура. 
горостасна и најживописнија 
клисура позната је по својим 
лепотама и вредностима - 
термалним изворима. Мало 
која клисура је као ова тако 
уклештила реку у меандре и себе 
њима украсила. Огрнута у лепе 
и тајанствене шуме, с бајним 
пејзажима, још је лепша када 
њеним небом заплови орао или 
када звук манастирских звона у 
смирај дана одјекне међу литицама.

усечена између планина Овчар 
и Каблар, у својим недрима клисура 
гаји више од 600 биљних врста, 
130 врста птица, 70 дневних и више 
од 150 врста ноћних лептира, 30 
врста сисара. Кроз њу воде уређене 
планинарске стазе до врха Каблара, 
у њеним литицама и лепоти може 
да се ужива и док се бродом или 
катамараном плови Моравом или 
се по њој, као и на два вештачка 
језера настала подизањем брана на 
Морави, пеца нека од 26 врста риба. 

у овој клисури засењени 
шумама вековима трају манастири 
ваведење, Никоље, јовање, 
Преображење, Сретење, Свете 
тројице, благовештење, успеније, 
вазнесење и илиње, црква Светог 
Саве и црква–пећина Кађеница. 
Ниједна клисура не „крије“ у себи 

толико очуваних средњевековних 
манастира. Данас је овде девет 
„живих“ манастира, толико има 
монашких заједница. Постоје још три 
света места обележена црквама. 
због толико светилишта клисура је 
названа „српска Света гора“. у њима 
су бројне црквене реликвије, вредне 
иконе, стари записи, ретке рукописне 
књиге које сведоче о коренима 
српског народа. у манастиру Никоље 
најстарија очувана књига је Псалтир 
из 1534. године, ваведење поседује 
ретке старе књиге, међу којима је и 
београдско четворојеванђеље из 
1552. године. 

Сваки од 10 манастира има 
своју причу везану за настајање 
и постојање на овим просторима. 
ваведење су, према легенди, 
подигли оснивач српске државе 
Стефан Немања и његов син 
Свети Сава. Под стрмим литицама 
Каблара, испод једне стране, на 
малом удубљењу у камену извире 
вода која се ту задржава. Не отиче, 
али је увек има, чак и када се узима 
у великим количинама. Народ је 
зове водица Светог Саве и верује 
се да је чудотворна. Код извора 
је подигнута црквица посвећена 
Светом Сави. 

у клисури инспирацију налазе 
многи уметници, а бораве сви који 
желе да приуште себи одмор и 
опоравак. у овом готово мистичном 
споју литица и Мораве, међу ремек-
делима природе, у самом средишту 
клисуре је извориште лековите 
воде – Овчар бања. 

„цРКвЕ и 
МаНаСтиРи, 
заДужбиНЕ 
НашиХ влаДаРа, 
били Су ПРава 
Кућа чОбаНиНу 
и ПРави ДвОР 
влаДаРу“, РЕчи 
Су иСиДОРЕ 
СЕКулић

бањЕ
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ризнице 
међу 
литицама



Међу ремек-
делима природе, у 
величанственом споју 
литица и западне 
Мораве, у средишту 

клисуре између Овчара (985 
метара) и Каблара (885 метара), 
уздиже се Овчар бања. Предео у 
коме је смештена чини је једном од 
најлепших бања у Србији. 

Она је наша најстарија, али и 
најмлађа бања. Статус бање стекла 
је 2012. године, а са благодетима 
које има, са лепотом клисуре која 
је заштићено подручје, хита у ред 
савремених бањских центара. и пут 
до ње води кроз најлепшу клисуру. 
изникла је на омањем ерозивном 
проширењу, на ушћу бањског 

потока у западну Мораву, на 
надморској висини од 278 метара. 
лековити минерални извори 
Овчар бање потичу из дубинских 
тектонских разлома, доносе воду 
температуре 36 до 38 степени. 

Мелем воде Овчар бање 
коришћене су још у праисторијско 
доба. Постоје сведочанства да су се 
овде лечили Римљани, коришћена 
је бања и у средњевековном 
периоду, у њеним водама уживали 
су и лечили се и турци. Као духовна 
средишта манастири су се великим 
делом издржавали коришћењем 
термалних извора и од вашара 
(панађура). значајем манастира 
и бањских вашара објашњава се 
тврдња да је Овчар бања у средњем 
веку била не само најпознатија него 
и највећа бања у Србији. у прилог 
томе је и текст турског путописца 
Евлије челебије из 1662. године: „у 

близини овог насеља, у планинама 
богатим дрвећем, налазе се купке 
села бање. још у доба хришћанских 
краљева на овој лековитој води 
подигнуте су величанствене високе 
куполе, велики басен, многобројни 
хладњаци, халвати и свлачионице. 
то је величанствено излетиште и 
место за уживање.“ 

Први стручни извештај о 
лековитости топлих минералних 
извор и о хемијском саставу воде 
дао је 1856. године де линдермајер, а 
две деценије касније забележени су 
и први подаци о леченима у Овчар 
бањи. у то време уређени су базени 
за купање и први „квартир бањски“. 
Средином прошлог века бања је 
била велико градилиште – грађени 

су магистрални пут, пруга, објекти 
хидроелектране. али не и сама 
бања. Дуго је била заборављена. 
Сада поново заузима место на 
бањској и туристичкој мапи Србије. 

Обилна, јодна, слабо 
сумпоровита и благо радиоактивна 
минерална вода извире на више 
места. избија из дубине земље 
чак и у самом речном кориту. 
због свог састава и топлине вода 
је мелем у лечењу реуматских 
болести, повреда мишића и костију, 
спортских повреда, обољења коже. 

Столетне шуме, стрме литице, 
сунчани пропланци, свеж 
планински ваздух чине Овчар 
бању идеалним местом за боравак. 
бројне су могућности за одмор, 
рекреацију, спортске активности. 
или за релаксацију и медицинску 
рехабилитацију, за превенцију и 
очување здравља у велнес центру 

„Каблар“, у затвореном базену 
са термоминералном водом, у 
хидромасажним кадама, сауни, у 
отвореном базену. лековита вода 
тече и из славина у собама овог 
хотела. О пацијентима овде брине 
медицинско особље из чачка.

Мир, зеленило уз обале језера, 
шетња поред реке, риболов, 
природне лепоте за око, манастири, 
планинске стазе, базени, 
спортски терени пружају сваком 
посетиоцу незабораван доживљај. 
Организовани су и пешачење 
обележеним планинарским 
стазама, има их осам, излети до 
манастира и планинских врхова. 
или до најлепшег видиковца на 
врху Каблара, са кога се као на 

длану виде меандри, манастири 
разбацани као драгуљи по 
најатрактивнијим деловима 
клисуре, атари трубачког 
Драгачева, чачанска котлина, град 
чачак. Одржава се и такмичење 
кајака и кануа на језерима западне 
Мораве, даљинско јахање, 
алпинизам, параглајдинг. 

Међу бројним манифестацијама 
издвајају се велика планинска тура, 
илиндански пливачки маратон, 
Овчарско-кабларска регата, 
даљинско јахање на стази дугој 
42 километра, ликовна колонија 
„српске Свете горе“. традиционални 
су и летњи дани културе, а посебно 
су атрактивне музичке и књижевне 
вечери у порти манастира 
благовештење, као и на сплаву на 
обали западне Мораве. 

Јагода Плавшић
Фото: М. Дрча

Серијал 
Наш лист наставља 
серијал „Србија земља 
бања“, преносећи 
текстове из ове 
монографије коју је 
написала јагода 
Плавшић. Ову 
монографију издала је 
агенција „Публика“. 
захваљујемо Славици 
Каровић, директорки 
агенције „Публика“, која 
је омогућила да се 
читаоци упознају са 
занимљивим, а често 
непознатим подацима о 
српским бањама. 

СтОлЕтНЕ шуМЕ, 
СтРМЕ литицЕ, 
ПлаНиНСКи 
вазДуХ, 
лЕКОвита вОДа 
чиНЕ Ову бању 
иДЕалНиМ 
МЕСтОМ за 
бОРаваК
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испред фронта 
напредовања 
рударских радова и у 
кругу термоелектране 
„Костолац б“, археолози 

археолошког инстритута из 
београда интензивно раде на 
истраживању терена и локација на 
којима је планирана изградња нових 
термоенергетских и рударских 
капацитета у огранку „тЕ-КО 
Костолац“.  Пројектом археолошких 
истраживања обухваћена је 
површина од неколико хиљада 
квадратних метара. 

- Наш задатак је да се истражи 
и документује све што се налази 
на правцу рударских радова и 
локацијама на којима ће се градити 
нови термоенергетски објекти. 
Од почетка јуна интензивно се 
претражује терен. Резултати 
досадашњих археолошких 
истраживања потврдили су наше 

претпоставке, али дошли смо и 
до нових сазнања - рекао нам је 
Саша Реџић, доктор археологије 
археолошког института из 
београда. 

Наш саговорник каже да су зони 
депоније угља термопостројења 
у Дрмну пронашли римске 
инфраструктурне објекте као што 
је јужни пут који је водио из војног 
логора виминацијум. уз њега, 
нашли су и остатке стамбених 
грађевина, бунаре и некрополе. 

- Ово су за нас потпуно нова 

сазнања о постојању ових објеката 
у овом делу некадашњег војног 
логора виминацијум. иначе, до 
сада смо пронашли и истражили 
око стотинак некропола у кругу 
термоелектране „Костолац 
б“ – каже Реџић. - Нашли смо 
велики број покретних предмета 
и ствари као што су: фибуле, 
појасне гарнитуре, новац, 
керемичке посуде... испред 
фронта напредовања рударских 

радова у зони површинског 
копа „Дрмно“ пронађени 

су гробља и предмети из 
римског доба, али оно што 
је за нас интересантно је 
податак да смо наишли и 
на праисторијска гробља. 
Први пут, колико ми је 
познато, у виминацијуму су 
пронађени скелетни остаци 

покојника из бронзаног доба. 
Реч је о пет или шест скелета 

које смо пронашли у згрченом 
положају на десном боку, као и 

кремираним скелетним остацима 
у  једној урни. Сви скелетни остаци 
нађени су у једној сонди. 

Наш саговорник каже да су 
за сада задовољни оним што су 
открили, те да се сви надају да ће 
бити још изненађења. 

- трудимо се да пратимо све 
активности ЕПС-а и огранка „тЕ-
КО Костолац“. Очекујем да ће 
претрага локација бити завршена у 
планираним временским оквирима 
и да нашим активностима нећемо 
утицати на реализацију планираних 
електропривредних активности - 
казао је Реџић.

С. Срећковић

иНтЕНзивНО 
СЕ РаДи На 
иСтРаживању 
тЕРЕНа и 
лОКација 
На КОјиМа јЕ 
ПлаНиРаНа 
изгРаДња 
НОвиХ тЕРМО-
ЕНЕРгЕтСКиХ 
и РуДаРСКиХ 
КаПацитЕта 

исТорија
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градска електрична 
централа у Кикинди почела 
је да ради 1906. године. тада 
је била седма по реду јавна 
електрана у војводини. 

Прва је била пуштена у погон у 
великом бечкереку, данашњем 
зрењанину, 1895, а наредна исте 
године у Сенти. уследила су 
отварања 1896. у Суботици, па 
годину дана касније у вршцу. у 20. 
веку ничу електричне централе 1901. 
године у земуну, 1905. у Сомбору 
и 1906. године у Кикинди. Ређају 
се потом принове у белој цркви, 
апатину, па тек 1910. године у Новом 
Саду. 

великокикиндска 
термоелектрана била је у својини 
циришког деоничарског друштва 
„Хеваг холдинг“, с тим да после 
50 година припадне граду. 
Према речима Роберта Хенкела, 
до почетка рата припадала 
је акционарском друштву 
„будимпешта“. Ова централа 
производила је струју до 1957. 
године, када је почело њено 
постепено расформирање, да 
би 1977. године био срушен њен 
последњи део – димњак висок 
око 40 метара. После његовог 
уклањања минирањем остало је 
око 200.000 цигли. 

Сећање на некадашњу 
кикиндску електричну централу 
освежава Роберт Хенкел (82), који 
је у њеном кругу становао од 1938. 

године са својом породицом, коју 
је тад довео из врбаса његов отац 
леонард. захваљујући тој околности 
поникао је тамо где се рађала 
струја. Отац га је заинтересовао 
да ту изучи занат бравара-
стругара и тако се запослио, 
а временом преквалификао у 
електромеханичара. Радио је у 
баждарници до 1962. године.

- у Кикинди се прешло са 150 
на напонски ниво 220/380 волти. 
тада смо прерађивали струјомере 
са 150 на 220 волти. Превезивао сам 
трансформаторе са 3.000 на 10.000 
волти − описује Роберт Хенкел 
напредовање у електричарској 
струци.

Кад је укинута баждарница, 
Роберт Хенкел је пребачен на 
радно место уклопничара на 
трафостаници. Престанком рада 
те службе прекомандован је на 
место монтера трафостанице. 
Стално се усавршавајући, 
седамдесетих година је завршио 
школу за висококвалификоване 
раднике и од 1986. године 
аванзовао је у пословођу за 
мреже и трафостанице. На тој 
функцији је дочекао пензију 1. 
јануара 1992. године. Као радник 
„Електровојводине“ био је 
похваљиван у матичној фирми. 
биран је у органе самоуправљања и 
синдикалне организације. Медаљу 
рада му је доделило Председништво 
СфРј 1982. године. 

занимљив је податак о томе 
да је до почетка Другог светског 
рата кикиндска централа 
радила само увече, а недељом 
већ од 15 сати због биоскопа 
„Олимпија“. Неизбрисиво је 
остало у Робертовој меморији да 
је снагу три мале машине од по 
135 киловата замењивала велика 
од 450 у време кад се укаже 
знатнија потреба за увећаним 
капацитетом. Кад је пребацивана 
производња са малих машина 
и обрнуто, привремено је 
престало напајање потрошача 
струјом. људи у народу су то 
коментарисали, у краткотрајном 
мраку, лаичким објашњењем 
„мењају каиш“. један велики и 
три мала котла били су саставни 
делови технологије. По један 
мали котао, после расформирања 
кикиндске електране, пренети су 
у локалну кланичну индустрију 
ПиК и у пивару у челареву. 
Роберт Хенкел је сведок времена 
кад су у радионици централе 
уређаје опслуживали главни 
машиниста и двојица машиниста, 
три мазача, шест ложача и пет 
угљара. ту су били ангажовани 
и два бравара и један ученик. 
Роберт наводи и то да су до 
одредишта, удаљених и више од 
десет километара, због замене 
стубова гурали колица на два 
точка натоварена потребним 
материјалом и алатом. бициклом 
се превозио монтер. тако је било 
све до 1960. године.

 Приредила: А. Ж. 

РОбЕРт ХЕНКЕл 
Са СвОјОМ 
ПОРОДицОМ 
СтаНОваО 
јЕ у КРугу 
НЕКаДашњЕ 
гРаДСКЕ 
ЕлЕКтРичНЕ 
цЕНтРалЕ 
у КиКиНДи. 
заХваљујући 
Оцу лЕОНаРДу, 
изучиО јЕ 
заНат у њОј, а у 
ЕлЕКтРичаРСКОј 
СтРуци ПРОвЕО 
ДО СвОг 
ПЕНзиОНиСања

Отац и син
Роберт не може да 
заобиђе ни улогу свог 
оца леонарда. у 
кикиндској централи је 
од 1938. до одласка у 
пензију, пуних 20 година 
био техничко лице 
одговорно за рад целог 
погона. Старији Хенкел 
био је цењен и од власти 
и неколико пута је 
награђиван као ударник 
због својих иновација.
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поникао где се 
рађала струја

 ❚Роберт Хенкел



готово десет година било 
је потребно да се идеја 
о увођењу електричног 
осветљења у београду 
усвоји, а онда и оствари. 

Наиме, после ослобађања Србије 
од турске власти и добијања 
унутрашње самоуправе, у 
београдској вароши почело се са 
увођењем јавног реда. Пред младом 
београдском општином нашли су 
се велики комунални проблеми: 
изградња улица, водовода, 
канализације, пристаништа, 
увођење саобраћаја... године 1884. 
општина је основала Комисију за 
проучавање извесних општинских 
установа у страним земљама, а за 
њеног председника поставила др 
Марка лека, професора хемије на 
војној академији. једно од питања 
којим се комисија бавила било је и 
осветљење града. чланови комисије 
су, по задатку, посетили темишвар, 
Пешту, берлин, лајпциг, беч и 
брисел. По повратку у београд, у 
извештају који су поднели, рекли 
су: - улазећи у темишвар, једину 
варош у Европи која је читава 
осветљена електриком, очекивали 
смо море светлости, а наишли смо 
на апсолутну помрачину. На основу 
својих утисака и искустава ових 
градова, одбор је донео одлуку да се 
београд осветли гасом. 

Проблем осветљења града 
поново се нашао на дневном реду 
општине 1890. године. Ђорђе 
Станојевић, професор механике 
и физике на војној академији, 
одржао је предавање о електричној 
светлости и изнео њене предности 
у односу на осветљење гасом. 

 ❚ Предавање које је све 
покренуло 

- Пред нама стоје две врсте 
вештачког осветљења: гасно и 
електрично. Прво је много старије, 
познатије па и примамљивије; друго 
се појавило тек пре врло кратког 
времена, доста је ретко у већем 
размеру употребљено, па зато и 
непознато - говорио је Станојевић.  

упоређујући гасну и електричну 
светлост најпре са становишта 
„хигијене“, тј. здравља, он је 
закључио да „има само једна врста 
вештачког осветљења која даје 
довољно јаку светлост, која не 
загрева јако онога коме светли, која 
има готово исту боју као и дневна 
светлост, која својим постојањем 
не квари ваздух - а та је светлост 
електрична“. Објаснио је да електрика 
има добру и „индустријску“ страну, јер 
електричне машине ће ноћу давати 
осветљење, а дању, кад су без посла, 
даваће електрицитет индустријским 
радњама, и то врло јефтино. 

Свој говор завршио је речима: 
- Према томе знам да ћу с мирном 
савешћу одговорити и савременој 
науци и напретку за којим треба 
сви да тежимо и коме треба сви 
да спремамо терена и у нашој 
општини и у нашој држави ако 
вам препоручим електрично 
осветљење за варош београд.

С његовим мишљењем није се 
сложио једино Марко леко. Рекао је 
да такво осветљење има „несносну 
ћуд“, да је скупо и да цела та ствар 
није довољно сазрела за практичну 
примену. Подсетио је одборнике 
да је одлука о увођењу гасног 
осветљења већ донета. 

Општина је убрзо основала 
Комисију за осветљење града, 
у којој су се нашли и Станојевић 
и леко. Крајем децембра 1890. 
године донета је одлука да се 
за београд усвоји искључиво 
електрично осветљење. леко се са 
таквом одлуком није сложио. ипак, 
јануара наредне године општина је 
расписала међународни стечај, и у 
априлу усвојила понуду Периклеса 
цикоса. Предлог уговора 
достављен је свим члановима 
комисије, па и леку. Он је одмах, 
написмено, послао своје примедбе 
на уговор, изненађен „смелошћу 
којом се један за општину тако 
штетан уговор доноси“, како је 
написао. На наредне две седнице 
расправљало се о свакој примедби 
и претресен је сваки члан уговора. 

Марко леко је имао примедбе 
на више од једне трећине чланова. 
захваљујући објашњењима Ђорђа 
Станојевића, неке од ових примедби 
брзо су биле разјашњене и одбачене. 

 ❚ Полемика Леко - Станојевић
готово пола године након 

овога, „београдске општинске 
новине“ објавиле су стенографске 
белешке са јулских састанака 
одбора, као и примедбе Марка лека 
на уговор. вероватно подстакнут 
тиме, леко им је послао текст који 
је насловио са „Одговор г. Ђоки 
Станојевићу на критику мојих 
примедаба о уговору за електрично 
осветљење београда“. леко каже: 
- у том критиковању г. Станојевић 
није хтео да доказује зашто се с 
мојим примедбама не слаже, већ 
је нашао да ће му лакше бити 

изгРаДња 
тЕРМОЕлЕКтРаНЕ 
На ДОРћОлу у 
бЕОгРаДу вЕћ јЕ 
била увЕлиКО 
у тОКу, а у 
„бЕОгРаДСКиМ 
ОПштиНСКиМ 
НОвиНаМа“ 
вОЂЕНа јЕ жучНа 
ПОлЕМиКа О тОМЕ 
Да ли јЕ бОљЕ 
ЕлЕКтРичНО 
или гаСНО 
ОСвЕтљЕњЕ
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Електрична полемика 
исТорија

 ❚Професори Војне академије (Ђорђе Станојевић четврти с лева и Марко Леко стоји поред њега)



поједине моје примедбе да побија 
тиме ако каже да ја терам неку 
„опозицију само ради опозиције“, 
да се навалице не обзирем на 
извесне чланове уговора и да 
тендециозно наводим неистините 
податке“. Сматрајући да је нужно 
да одговори на то, леко се враћа 
својим примедбама на уговор. Сада 
много детаљније, с обзиром на то 
да поред текста уговора пред собом 
има и стенографске белешке са 
састанака одбора. из њих он може 
да види да поједини одборници 
нису пажљиво прочитали 
уговор, да се увери у њихову 
неодлучност и нестручност... леко 
опет говори о предностима гаса и 
најављује краткотрајну  употребу 
електричног осветљења.

уследио је одговор Ђорђа 
Станојевића од 12. фебруара 1892. 
године, а већ у марту леко је 
послао своје следеће јавно писмо 
под насловом „Друга моја одбрана 
од напада Ђ. Станојевића“. Од 
Станојевића пак у „београдске 
новине“ стиже писмо „Марку леку, 

трећи одговор“. Осим ускостручних 
тема које су се тицале електричног 
и гасног осветљења, у свим овим 
писмима није се штедело на 
папиру, речима, изношењу „још 
јачих“ доказа, примера, формула и 
финансијских прорачуна.

уредништво „београдских 
општинских новина“ сматрало 
је да се „четвртим одговором г. 
Станојевића завршује полемика 
по овом предмету у нашем листу“. 
Незадовољан тиме, Марко леко 
се писмено обратио председнику 
општине са молбом да „ме изволите 
известити како ви сматрате 
оне моје примедбе на уговор о 
електричном осветљењу, а и `моје 
одбранѐ , те да у познатој вам 
полемици кажете ви завршну реч“. 

завршна реч мудрог председника 
општине гласила је: - Као у сваком 
другом, нарочито каквом већем 
општинском послу, налазим да 
је нужно да се чује и најстрожа 
критика. Од строге и непристрасне 
критике можемо имати само 
користи, јер она доприноси томе 

да се радови на које се односи што 
савршеније и потпуније изведу. 
уколико се енергичним заузимањем 
надзорне комисије и повластичара 
за електрично осветљење београда 
буде успело да се покаже како је 
уговор о електричном осветљењу, 
супротно вашем мишљењу, врло 
повољан за наше прилике, утолико 
ће бити веће користи за нашу 
општину. у томе нарочито и налазим 
да су ваше примедбе на уговор, 
као и наше „одбране“ корисне 
и од практичног значаја. Самим 
тим што вас је одбор београдске 
општине изабрао у комисију за 
надзор у грађењу и експлоатисању 
електричног осветљења, имате 
најбољега доказа да се о вашем 
досадашњем заузимљивом раду око 
осветљивања вароши најповољније 
мисли.

тиме је полемика између Ђорђа 
Станојевића и Марка лека била 
завршена. Макар јавна. Отровне 
стреле упућивали су један другоме 
и наредне године.

 С. Рославцев 

Уредба и 
фењери 

запис о осветљењу 
београдских сокака први 
пут се среће у једној 
полицијској наредби. 
године 1838. варошка 
полиција издала је 
наредбу да се „нико ноћу 
не сме кретати без 
фењера, не сме лармати, 
играти карте или пушити 
сокаком“. за 
непридржавање напред 
изреченог предвиђене 
су строге новчане казне, 
па чак и хапшење! Када 
је општинска власт 
одлучила да постави 
фењере ради јавног 
осветљења, у жељи да 
сачува варошки буџет, 
један одборник је рекао: 
- Поштени људи не 
излазе ноћу из својих 
домова и не скитају по 
београдским сокацима и 
механама... а ако некоме 
буде баш потребно да 
изађе ноћу до лекара и 
апотеке због болести 
неког свог укућанина, 
ено му ручног фењера па 
нека се њим послужи, а 
не да штети општину за 
његов ћеф. 
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После Другог светског 
рата рударство је било 
стратешки ослонац 
привредног, економског 
и општег напретка 

земље. у опустошеној и разореној 
земљи стратешки приоритет дат је 
минерално-сировинском комплексу 
као основној привредној грани. у 
веома оскудним финансијским, 
техничко-технолошким и 
кадровским условима почела је 
обнова постојећих и отварање 
нових рудника. Добро осмишљене 
и вођене активности, подржане 
ентузијазмом, прегалаштвом и 
одрицањем, дале су резултат и 
покренуле експлоатацију сировина 
која брзо, већ педестих година, 
улази у нову развојну фазу. уводе 
се напредне и безбедне производне 
технологије са тежиштем на 
површинској експлоатацији, 
високомеханизована производња 
нагло расте и постижу се резултати 
који наше рударство сврставају 
у развијене рударске привреде. 
На рударству је био утемељен 
развој енергетике, металургије, 
машинске индустрије, електронске 
и електроиндустрије, индустрије 
грађевинских материјала и других 
привредних грана.

у првих пет послератних 
година спроведена су обимна 

инвестициона улагања, што 
је довело до незапамћених 
производних резултата. Од 900.000 
тона угља, колико је произведено 
1945. године, већ 1949. године 
производња је порасла на 3,4 
милиона тона. угаљ je откопован у 
јамским рудницима (алексиначки 
рудници, боговина, врдник, 
Добра срећа, ибарски рудници, 
јасеновац), а од 1952. године почиње 
и површинска експлоатација. 

 ❚ Развој „Колубаре“
Колубарски угљоносни басен 

добио је име по реци Колубари која 
га дели на источни и западни део, 
површине око 60, тј. 250 квадратних 
километара. басен има повољан 
географски положај и одличне 
комуникационе везе. Данас је сваки 
други киловат-сат електричне 
енергије у Србији произведен на 
бази колубарског лигнита. 

Поље „а“ у Рудовцима био је 
први површински коп у земљи. На 
почетку припремних радова за 
формирање копа било је обезбеђено 
пет дизел-багера, 30 гвоздених 
и 12 дрвених  вагона за транспорт 
јаловине и четири локомотиве. 
из борских рудника допремљено 
је пет старих парних багера, а 
механизација је пристизала из 
разних места тадашње југославије. 

били су ту и мали „федершафти“, 
„фјорентине“ и „анкермани“. Крајем 
1950. године на овом копу било је 
запослено 400 радника, од чега 150 
у сталном радном односу. Радило 
се у врло тешким условима, без 
радионица, магацина, потребног 
алата и заштитне опреме. Месечна 
производња јаловине износила 
је око 20.000 кубних метара, а 
откопавање првих количина угља 
почело је две године касније. 
Експлоатација угља на Пољу 
„а“ трајала је око 15 година и 
завршила се 1966. године. за то 
време произведено је 6,4 милиона 
тона угља, а највећа производња 
остварена је 1964. године, када 
је ископано готово 500.000 тона 
лигнита.

Са изградњом термоелектране 
„Колубара“ 1956. године почела 
је експлоатација лигнита на 
површинском копу Поље „б“, на 
коме је прве године откопано око 
шест хиљада тона угља. а десетак 
година касније, на овом копу 
произведено је три милиона тона 
угља. Са оствареном стопом раста 
од 18 одсто, учешће у производњи 
лигнита у југославији повећало се 
на више од 23 одсто.

Колубарско Поље „Д“ 
отворено је 1961. године. Са 200 
радника, од којих је само један 
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 ❚Дрмно - Савремени копови достигли високи ниво производње



имао факултетско образовање, те 
године је произведено око 100.000 
тона угља. Прве тоне ископане 
су 1966. године, када је на копу 
радило 470 радника. Како су расле 
потребе за повећањем производње 
електричне енергије у Србији, и 
Поље „Д“ се развијало етапно, 
повећавајући годишњу производњу 
са 12 на 15 и 17 милиона тона. Оно је 
постало савремени организовани 
површински коп на коме се први пут 
уводи континуална производња 
у виду бтО система, каква је била 
и у најсавременијим светским 
коповима. Највећа производња 
угља на овом копу остварена је 
1990. године и износила је 15,8 
милиона тона. 

изградњом тЕ „Никола тесла а“ 
биле су потребне додатне количине 
угља и 1975. године почели су 
радови на отварању копа „тамнава 
- источно поље“. Радови су били 
обимни. Река Колубара измештена 
је у дужини од 10 километара, 
исељени су мештани из села 
цветовац, изграђен је приступни 
пут од ибарске магистрале до копа, 
магацини, радионице, монтажни 
плац, објекти за водоснабдевање и 
смештај радника. и све то завршено 
је у рекордном року, за само четири 
године. Овај коп затворен је 2006. 
године.

изградња нових обреновачких 
термоблокова условила је 
отварање копа „тамнава - западно 
поље“. Ово је најмлађи површински 
коп и отворен је фебруара 
1994. године. На њему раде 
континуирани системи на јаловини 

и угљу, а од почетка рада до 2000. 
године на њему је произведено 20 
милиона тона угља и 42 милиона 
метара кубних јаловине.

 ❚ Дуга историја „Костолца“
На површини већој од 400 

квадратних километара простире 
се костолачки угљоносни басен. 
Подељен је на четири лежишта: 
„Дрмно“, које захвата крајњи источни 
део басена, „Стари Костолац“, 
„ћириковац“ и „Кленовник“ у 
централном делу. за разлику од 
копова „Кленовник“ и „ћириковац“, 
где је експлоатација угља завршена 
2009. године, у копу „Дрмно“ слојеви 
угља налазе се 50-80 метара испод 
нивоа Дунава. због специфичности 
одводњавања, он се убраја у 
јединствени технолошки систем. 

захваљујући богатству 
налазишта, дебљини угљеног слоја, 
начину његовог распростирања 
и нарочито положају рудника 
(извозни отвори били су близу 
обале Дунавца), експлоатација 
угља у „Костолцу“ већ у првим 
годинама рада превазишла је 
потребе домаће потрошње. учешће 
рудника у укупној производњи 
угља у Србији, у времену од краја 
19. века до почетка Првог светског 
рата, достизала је чак 90 одсто. 

угљенокоп „Костолац“ је по 
непрекидној производи један од 
најстаријих угљенокопа у Србији. 
Први рудник „Стари Костолац“ са 
јамском експлоатацијом отворен је 
1870. године, „Кленовник“ 1883, а 
„ћириковац“ 1924. године. До 1966. 
године, колико је трајала јамска 

експлоатација, ископано је укупно 
7,7 милиона тона угља из јамских 
рудника.

један од највећих изазова и 
подухвата у изградњи површинских 
копова била је изградња копа 
„Дрмно“, за потребе снабдевања 
костолачке термоелектране. 
изградња копа почела је 1977, а 
експлоатација угља 1987. године. На 
копу је примењена најсавременија 
континуална механизација за 
капацитет од девет милиона тона 
угља годишње. 

Производња угља у 
„Костолцу“ одвијала се и под 
ваздушном опасношћу за време 
бомбардовања 1999. године. у тој 
години произведено је рекордних 18 
милиона метара кубних откривке.

Приредила С. Рославцев 

81септембар 2015. // ЕПс ЕНЕРГиЈА

Јединствени „Ковин“
Рудник за подводну експлоатацију угља „Ковин“ налази се у 
северном делу седиментационог простора Костолац-Ковин, који је 
Дунавом раздвојен на два дела. Површина лежишта је око 60 
квадратних километара, са два угљоносна поља: западно а и 
источно поље б. Сматра се да је овде први пут у свету примењено 
подводно откопавање угља. Експлоатација откривке почела је 1992, 
а угља две године касније. угаљ се копа помоћу пловног роторног 
багера и одговарајућег хидрауличног транспортног система. 
Рудник има добру комуникацију. Осим друмског транспорта, ту је и 
пловни канал дужине три, а дубине пет километара, који повезује 
рудник са слободним током Дунава и служи за превоз угља и 
шљунка баржама. Експлоатационо поље и највећи део 
инфраструктурних објеката налазе се на водном земљишту. у 
периоду од 1992. до 2000. године у овом руднику произведено је 
око 1,9 милиона кубних метара песка, 2,2 милиона метара кубних 
шљунка и 1,1 милион тона ровног угља. Остварено искоришћење 
угљене масе је 55 одсто.  

 ❚Поље А – Први површински коп у Србији, 1952.



Период мира између два 
светска рата имао је 
велики утицај на развој 
фотографије у Србији. 
фотографија је све 

више присутна у штампи, ушла је у 
науку, рекламу... Сваког дана све је 
више заљубљеника у фотографску 
уметност, приређују се изложбе 
уметничких фотографија. 

технолошке иновације у свету 
из области фото-технике врло 
брзо стижу и до Србије. Међутим, 
страшна сила се надвила над наш 
народ, много већа и јача него она 
из великог рата. Све је почело тог 
несретног васкрса 1941. године, 
зло је дошло из ваздуха, а потом 
и окупација немачких војника и 
њених савезника.

Наши фотографи пажљиво 
су снимали све догађаје који 
су претходили почетку Другог 
светског рата. истиче се 
фотографија Милана Роглића 
„Демонстранти на мотоциклу“. 
фотографија снимљена у улици 
краљице Марије касније ће 
постати синоним отпора. већ за 
неколико дана априла београд је 
град рушевина и страдања. Наши 
фотографи активно учествују 
у бележењу свега оног што се 
дешава. На фотографијама су 
приказане рушевине, народ на 
улицама у паници, затрпан трамвај.

Поред тога што су сејали бомбе 
на недужни град, у злогласним 
„штукама“ били су и фотографи. 
њихов задатак је био да се 
сниме ефекти бомбардовања и 
делови који евентуално нису 

бомбардовани. Код једног обореног 
немачког пилота наши војници 
су пронашли фото-апарат. По 
престанку ваздушног напада 
немачка команда спремила је албум 
„Слике дејства на београд“ са 68 
фотографија разрушеног београда, 
у намери да се команда увери 
да је план разарања београда 
у потпуности реализован. Први 
снимци су начињени 7. априла 1941. 
године, док су последњи снимљени 
28. априла.

Неколико дана после окупације 
власт у београду преузима немачки 
вермахт и намеће своју репресивну 
владавину. Објављене су наредбе 
о забрани фотографисања, а 
раније снимљене фотографије и 
филмови морали су да се предају 
немачкој команди. фотографске 
радње свуда по Србији стављене су 
под посебан надзор окупационих 
власти. атељеи фотографа 
јевреја су затворени, власници 
депортовани у концентрационе 
логоре. истовремено, објављен 
је списак фотографа којима је 
дозвољен рад за немачку команду. 
На списку од десет фотографа 
није било Ристе Марјановића, 
фотографа који је учествовао у 
свим ратовима од почетка века. 
Риста је фотограф који није навикао 
на условљавања, макар она 
долазила и из немачке команде. 
Он је зарад добре фотографије 
много пута главу стављао у 

торбу, па зашто би сада правио 
изузетак. Славни фотограф постаје 
илегалац. Пре самог немачког 
напада, Марјановић је снимао 
догађаје по београду. По својој 
документарности истиче се тајно 
снимљена фотографија официра 
пучиста како ујутру 27. марта 1941. 
године долазе у генералштаб у 
улици кнеза Милоша. богат опус 
сачуваних снимака овог аутора 
сведочи о животу београда под 
немачком окупацијом, од априлског 
бомбардовања до ослобођења. 
Посебан изазов за фотографа 
какав је Марјановић био је логор 
на бањици. Док је обичан свет у 
широком луку заобилазио бањицу, 
храбри фотограф тајно је пришао 
с камером и оставио аутентично 
визуелно сведочанство фабрике 
смрти из времена окупације.

Марјановић својом камером 
бележи и серију савезничких 
бомбардовања београда пред 
сам крај рата, а потом и улазак 
народно ослободилачких јединица 
и војника црвене армије у београд. 
После рата ради као фото-
репортер тек основане фото-
службе државне агенције танјуг. 
Прва половина двадесетог века 
била је „клацкалица“ рата и мира. 
Ристa Марјановић је, судећи према 
фотографској заоставштини, 
фотограф који се ипак боље снашао 
у ратном вихору. 

Милорад Дрча

Наши фОтОгРафи 
ПажљивО Су 
СНиМали СвЕ 
ДОгаЂајЕ КОји 
Су ПРЕтХОДили 
ПОчЕтКу ДРугОг 
СвЕтСКОг Рата

Ратна 
пропаганда
Дописник агенције 
Ројтерс 27. априла 1941. 
јавља из београда 
редакцији да су Немци 
одмах по уласку у 
београд почели са 
организованом пљачком 
пунећи пленом дугачке 
колоне камиона. Потом 
пуштају осуђенике из 
београдског затвора и 
наређују им да разбијају 
излоге продавница и да 
из њих носе све што се 
може понети. Немачки 
фотографи и филмаџије 
снимају овај догађај и на 
страницама немачког 
илустрованог листа 
„Сигнал” и у филмском 
журналу ово приказују 
као срамно држање Срба.
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 ❚Уобичајена слика с београдских улица у априлу 1941.

 ❚Долазак официра-пучиста у Генералштаб 27. априла 1941.
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Основна одговорност приликом 
организације радних задужења је да се, 
ако је икако могуће, рад 
на висини избегне.

Уколико то није могуће, потребно 
је предузети следеће мере:

•  обезбедити примену колективних мера 
заштите (заштитна мрежа и друго);

•  обезбедити примену организационих 
мера (групе од више радника уз 
непосредан и стални надзор);

•  обезбедити и користити средства и 
опрему за личну заштиту на раду;

•  ове радове могу обављати само 
запослени који су оспособљени 
за безбедан и здрав рад и који 
испуњавају посебне здравствене 
услове за обављање тих послова.

И НА ВИСИНИ ЗАДАТКА!

Не заборавите: БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ НАША ЗАЈЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ.
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