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Увод 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд (у даљем тексту: ЈП ЕПС) је 
утврдило активности и одговорности за разумевање потреба и очекивања 
заинтересованих страна која су релевантна за испуњење мисије ЕПС групе у погледу 
заштите животне средине и социјалних питања. Укључивање заинтересованих страна 
ЕПС групе планира се и реализује у складу са законским и регулаторним захтевима, 
мисијом, визијом и принципима пословања, као и условима међународних финансијских 
институција о коришћењу одобрених средстава у складу са принципима друштвено 
одговорног пословања. 

Годишњи извештај је приказ активности које су ЈП ЕПС и његови огранци имали са 
заинтересованим странама током 2021. године, у складу са усвојеним Планом сарадње 
са заинтересованим странама на корпоративном нивоу ЈП ЕПС и плановима сарадње 
са заинтересованим странама огранака. Свака активност ЕПС је утемељена на 
законским основама, па тако и сарадња са заинтересованим странама. 

У најважнија правна акта у овој области убрајамо следеће: 

 Устав Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 98/06 и 115/21) пружа широк 
оквир за учешће јавности и приступ информацијама, такође даје јавности 
право на подношење захтева, петиција и предлога. Члан 74. Устава Републике 
Србије који се односи на здраву животну средину, наводи се да свако има 
право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање 
о њеном стању, као и обавезу њеног очувања и унапређења; 

 Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) прописује да 
релевантне информације о финансијском и управљачком пословању у ЈП 
ЕПС морају бити доступне јавности на интернет страници предузећа, 
укључујући организациону структуру, годишње и трогодишње програме 
пословања са свим изменама и допунама, тромесечне извештаје о 
пословању, годишње финансијске извештаје са мишљењем овлашћеног 
ревизора, информације о члановима управе и њихове контакте и друге 
информације од значаја за јавност; 

 Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21), 
уређује циљеве енергетске политике и начине њеног остваривања, регулише 
основне елементе (услове и начин) обављања енергетских делатности и 
прописује јавност рада свих субјеката у овој области, а посебно Агенције за 
енергетику Републике Србије, као јединог регулаторног тела у области 
енергетике; 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник 
РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) уређује права грађана у 
остваривању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја 
којима располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са 
радом органа јавне власти, успоставља принципе и изузетке у остваривању 
права, као и процедуре приступа тим информацијама и њиховој заштити; 

 Закон о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“, бр. 105/21); 

 Закон о заштити података о личности (“Сл. гласник РС“, број 87/18). 

Поступак објављивања информација и процедурa организовања јавних расправа су у 
складу са законодавством Републике Србије организоване кроз израду и усвајање 
просторних и урбанистичких планова за градове, општине, насеља, као и кроз израду 
студија о процени утицаја на животну средину.  

Прописи који регулишу ова питања су: 
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 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10 
– Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19; 37/19 - др. закон и 9/20 и 52/21); 

 Закон о потврђивању конвенције о доступности информација, учешћу јавности 
у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине 
(„Сл. гласник РС“ број 38/09). Основни принципи ове конвенције подржани су 
и од стране других закона и подзаконских аката у Србији, укључујући Закон о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 
72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – 
др. закон), Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), као и Правилник о поступку јавног увида, 
презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“ број 69/05). 

Сврха овог извештаја је анализа сарадње и укључивања заинтересованих страна на 
целокупној територији пословања ЈП ЕПС, у циљу унапређења сарадње са појединцима, 
локалним заједницама, организацијама и институцијама које могу бити под утицајем 
активности ЈП ЕПС и које су заинтересоване за ове активности или могу утицати на њих.  

Обавеза израде годишњег извештаја о сарадњи са заинтересованим странама 
проистиче из Плана укључивања заинтресованих страна на корпоративном нивоу у 
складу са реализацијом Уговора о зајму за реструктурирање JП ЕПС, по којем је ЈП ЕПС 
имао обавезу да донесе План укључивања заинтересованих страна на корпоративног 
нивоу (у даљем тексту: SEP). 

По захтеву EBRD почев од 2019. године, ЈП ЕПС има обавезу да на годишњем нивоу 
израђује извештај о укључивању и сарадњи са заинтересованим странама. У току 
сарадње са EBRD дошло је и до ангажовања консултаната кроз више видова радионица, 
а у циљу унапређења сарадње као и њихове стручне помоћи око израде и методологије 
извештаја. 

Израда годишњег извештаја се поставља и као обавеза по Упутству о сарадњи са 
заинтересованим странама путем представки.  

Предметни Извештај обухвата период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. 
године. 

Извештај је састављен у Сектору за правне послове у Управи ЈП ЕПС. 

Методологија израде извештаја 

Подаци коришћени за извештај су прикупљени од Управе ЈП ЕПС и огранака ЈП ЕПС 
који су имали обавезу да доставе извештаје у раније утврђеном и одобреном формату 
закључно са датумом 31. децембар 2021. године. 

Подаци прикупљени у извештају су резултат годишњег поступања лица која су задужена 
за спровођење активности и унапређење сарадње са заинтересованим странама.  

У складу са интерним актима у огранцима, Управи ЈП ЕПС и осталим организационим 
деловима су одређена лица која су планирала активности сарадње, организовала и 
пратила спровођење истих, координирала са другим организационим целинама како би 
се ефикасније поступало, те су на основу целокупног рада доставили своје извештаје о 
спровођењу планова и начину сарадње са заинтересованим странама на годишњем 
нивоу.  

Приликом сачињавања овог годишњег извештаја анализиране су све информације из 
појединачних извештаја Управе ЈП ЕПС, огранака, али се из разлога целисходности у 
овом годишњем извештају приказују само кључни (збирни) и релевантни подаци у којима 
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је извршена анонимизација личних података у складу са Законом о заштити податка о 
личности („Сл. гласник РС“ број 87/18).  

1. Главне активности JП ЕПС са заинтересованим странама 

1.1 Пројекти од државног значаја 

ЈП ЕПС у огранку ТЕ-КО Костолац се реализује пројекат изградње електране снаге 66 
мегавата која ће користити енергију ветра за производњу електричне енергије. 
Приликом планирања просторне диспозиције двадесет ветротурбина испоштовани су 
принципи превентивне заштите животне средине и њених чинилаца, како би се могући 
негативни утицаји предупредили или минимизирали. Пројекат ће се реализовати на 
девастираном земљишту које се у ранијем периоду користило за активности у области 
рударства. То су спољашње одлагалиште „Дрмно“, спољашње одлагалиште „Млава - 
Могила“, северни део спољашњег одлагалишта „Петка“ и затворени површински коп 
„Кленовик“. 

Реализација Пројекта допринеће побољшању привредне активности општине Костолац, 
јер ће омогућити не само ангажовање домаћих фирми за време изградње, већ и развој 
и побољшање локалне инфраструктуре. 

1.1.1 Објављивање података 

Објављивање података у вези горе наведног пројекта се обављало на више начина, а 
пре свега:  

 Нацртом и изменом и допуном Просторног плана и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја; 

 Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене 
Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС“, бр. 1/13 и 20/18) која је 
доступна у електронском облику преко Централног регистра планских 
докумената, који води орган надлежан за послове државног премера и 
катастра; 

 Планом укључивања заинтересованих страна за „Пројекат изградње 
ветроелектране снаге 66 MW на локалитету Костолачког басена“. Прва верзија 
Плана је урађена у новембру 2017. године, од тада SEP је ажуриран два пута; 

 Студијом о процени утицаја на животну средину у складу са законодавством 
Републике Србије;  

 Студијом о процени утицаја на животну средину у складу са законодавством 
Републике Србије на енглеском језику која је послата Румунији у складу са 
ЕСПОО Конвенцијом; 

 Презентацијом припреманом за Међународни сајам енергетике у претходном 
периоду.  

Наведни пројекат ЈП ЕПС сматра и наводи као кључни догађај за заинтересоване 
стране, не умањујући тиме и друге пројекте где се испољавају све његове активности. 
Наведени пројекат умногоме ће помоћи при презентацији овог годишњег извештаја како 
би се описало и схватило поступање ЈП ЕПС и код других активности. 
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1.2 Консултације и информисање заинтересованих страна 

1.2.1 Пријем и обрада представки 

Један од видова комуникације са заинтересованим странама обавља се путем 
представки. Заинтересоване стране путем представки могу упутити приговор, похвалу, 
коментар или питање везано за активности ЈП ЕПС и пројеката ЈП ЕПС, који имају или 
могу имати утицај на животну средину и социјална питања. Упутством о сарадњи са 
заинтересованим странама путем представки на јасан начин дата је дефиниција 
представке.  

Пријем и обрада представки на нивоу ЈП ЕПС се ради на више локација, а према 
територијалној припадности пословања. Пријем и обрада представки се обавља на 
истоветан начин у сваком организационом делу, а према усвојеном Упутству о сарадњи 
са заинтересованим странам путем представки ЈП ЕПС.  

Пријем представки може бити на више начина и функционише како писаним путем тако 
и усменим путем. На интернет презентацији www.eps.rs постоји електронска адреса: 
spp@eps.rs, као и образац за представке заинтересованих страна, који се може 
преузети и упутити ЈП ЕПС путем редовне поште или електронским путем на адресе 
које су јавно објављене.  

Свака организациона целина ЈП ЕПС има јавно доступан податак о адресама на којима 
се могу предати писмена. Уважавајући потребе свих заинтересованих страна, ЈП ЕПС 
је омогућило да се представке могу дати усменим путем о чему ће запослени у ЈП ЕПС 
сачинити записник и на тај начин се омогућава подношење представки и лицима која 
нису у могућности из било којег разлога да представку поднесу писаним или 
електронским путем. 

Представка може бити дата у слободној форми или на обрасцу за представке, који је 
доступан за преузимање на веб сајту као и на писарницама ЈП ЕПС. Такође, ценећи 
потребе заинтересованих страна ЈП ЕПС је додатно увео и поставио кутије за пријем 
представки на више локација, (слике 1 и 2). 

  

                          
               Слика 1 Кутија за пријем представки 

      
Слика 2 Кутија за пријем представки постављена на писарници ЈП ЕПС 

  

http://www.eps.rs/cir
mailto:spp@eps.rs
mailto:spp@eps.rs
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ЈП ЕПС разматра све примљене представке. За анонимне представке ЈП ЕПС има 
ограничене могућности пружања адекватног обавештења подносиоца о исходу, али и 
такве представке анализира и по њима поступа.  

ЈП ЕПС поступањем на овај начин по анонимним представкама ствара могућност за 
обраћање ширег круга лица и исте не искључује из активности, већ, супротно томе, 
поступа по њиховим представкама штитећи њихову одлуку да остану анонимни.  

Обраду представки врше лица која су одређена за спровођење активности са 
заинтересованим странама и упућују обавештења о исходу у роковима који су 
прописани Упутством о сарадњи са заинтересованим странама путем представки ЈП 
ЕПС. 

Наведена лица имају приступ електронској евиденцији представки, и одмах по пријему 
се приступа анализи и обради представке. Уколико се током обраде и анализе 
евидентиране представке закључи да је одређена представка ургентна или да је дошло 
до повећаног броја представки на одређеној локацији у вези одређене активности о 
томе се у најкраћем року обавештава највише руководство ради благовременог 
поступања.  

Представке запослених се обрађују као део посебних процедура ЈП ЕПС. 

У оквиру Огранка ЕПС Снабдевање, чија је основна делатност снабдевање 
електричном енергијом купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном 
снабдевању, у складу са Законом о енергетици и осталим важећим прописима, 
представке трећих лица које се односе на приговоре/рекламације на рачуне за утрошену 
електричну енергију и др. се посебно евидентирају будући да не представљају 
представке заинтересованих страна везане за социјална питања и питања заштите 
животне средине. На основу напред наведеног, представке организационих делова који 
се баве бригом о корисницима неће бити исказане кроз овај годишњи извештај.  

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја који се 
подносе ЈП ЕПС у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, обавља се на нивоу Управе ЈП ЕПС, те је по овом основу током 2021. године, 
поднето преко 200 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
Такође, кроз ову правну регулативу омогућено је заинтересованим странама да дођу до 
информација које се односе на све активности ЈП ЕПС. 

1.3 Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС - комуникација са 
заинтересованим странама 

1.3.1 Надлежности 

Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС надлежан је за унапређење комуникације у 
функцији правовременог информисања заинтересоване јавности у вези са темама од 
значаја за ЈП ЕПС, подизања свести у јавности о компанији, побољшању њеног угледа 
и што боље и квалитетније комуникације са заинтересованим странама.  

У надлежности Сектора је и управљање интерним комуникацијама и подразумева 
грађење добрих односа унутар компаније. То је и процес усклађивања с корпоративним 
вредностима, чиме се учвршћује корпоративна култура и побољшава степен 
идентификације запослених с компанијом, гради поверење и партнерски однос, посебно 
у ситуацији структурних промена кроз које је ЈП ЕПС прошао и пролази. Улога Сектора 
је да на одговоран начин преноси информације у компанији, кроз различите нивое и 
функције, као и да помаже другим службама у њиховој комуникацији, а на крају да 
успостављањем механизма повратне информације има и улогу мониторинга. 
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Циљне групе екстерне комуникације: 

• Медији 
• Купци1 
• Владине институције 
• Локална заједница 
• Партнери 
• Конкуренција 
• Невладин сектор 

Алати и канали екстерне комуникације: 

• Саопштења и информације за медије; 
• Пласирање ПР текстова у штампаним и интернет медијима; 
• Конференције за медије; 
• Уговарање интервјуа и телевизијских прилога; 
• Стручни скупови; 
• Комуникација путем официјелног мејла Сектора – pr@eps.rs;  
• Официјелни сајт компаније www.eps.rs.  

Канали и алати интерне комуникације: 

• Месечник „ЕПС Енергија“; 
• Месечна издања новина огранака; 
• Е-инфо; 
• Интерни портал. 

1.3.2 Активности према циљним групама – Купци 

Отварањем тржишта електричне енергије 1. јануара 2015. године, ЈП ЕПС изгубио је 
привилегован статус снабдевача. У складу са новопостављеним циљем – тржишном 
утакмицом, Сектор на двогодишњем нивоу спроводи истраживања о задовољству 
корисника услугама ЕПС. У 2021. години спроведено је и истраживање тржишта и 
ставова јавности о зеленој енергији.  

Циљеви истраживања:  

 Упознатост са делатношћу и задовољство услугама које пружа ЈП ЕПС; 

 Информисаност о нестанку електричне енергије због радова/кварова на мрежи; 

 Реаговање ЈП ЕПС на рекламације из угла корисника; 

 Навике у плаћању рачуна за електричну енергију и задовољство односом 
шалтерског особља; 

 Упознатост са потрошњом електричне енергије у домаћинству; 

 Степен информисаности грађана о појму и значају електричне енергије из 
обновљивих извора 

 Степен информисаности грађања о тржишту зелене енергије и понуди зелене 
енергије ЈП ЕПС 

 Утврђивање редовности плаћања рачуна за електричну енергију и мотиватора 
који би поспешили редовност у измирењу обавеза; 

 Утврђивање фактора који утичу на избору снабдевача електричне енергије; 

 Посећеност и евалуација сајта ЈП ЕПС. 

                                                           
1 Однос с купцима није у искључивој и примарној надлежности Сектора за односе с јавношћу, већ 

Огранка ЕПС Снабдевање, односно вертикале извршног директора за снабдевање електричном 
енергијом. Сектор за односе с јавношћу комуницира са купцима посредно, информисањем и 
комуникацијом путем медија користећи доле наведене алате. Ипак, због организације посла и 
конкретних надлежности, Сектор за односе с јавношћу спроводи истраживања о задовољству 
купаца и на основу резултата даје смернице за унапређење односа с купцима. 
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Сектор за односе с јавношћу је са резултатима истраживања упознао одговарајуће 
организационе структуре у компанији и пружио смернице и логистичку подршку за 
унапређење сегмената рада на основу резултата задовољства купаца и њихових жеља 
и потреба.  

На основу резултата истраживања, Сектор за односе с јавношћу препознао је 
неопходност нових комуникацијских циљева према купцима, које је имплементирао у 
своје деловање као важне комуникацијске стубове: 

 Промовисање енергетске ефикасности за категорије домаћинстава и малих 
купаца; 

 Едукација о отварању тржишта електричне енергије за све категорије купаца. 

1.3.3 Енергетска ефикасност 

Подизање енергетске ефикасности представља један од стратешких циљева Републике 
Србије, а самим тим и ЈП ЕПС, јер је неопходно успоставити равнотежу између потреба 
за електричном енергијом са производним могућностима компаније.  

Сектор континуирано спроводи следеће активности:  

• ПР текстови о енергетској ефикасности у штампаним и електронским медијима; 
• Уговарање тематских чланака и ТВ прилога; 
• Ажурирање  сегмента на компанијском сајту који се бави енергетском 

ефикасношћу; 

1.3.4 Остале теме од значаја 

Један од основних задатака Сектора за односе с јавношћу је правовремено и 
транспарентно информисање медија, односно купаца путем медија, о темама од значаја 
за њих и компанију: 

• Пословни резултати; 
• Сервисне информације; 
• Планови и улагања; 
• Друштвено одговорно пословање; 
• Реализација инвестиција; 
• Пословно окружење итд. 

Комуникација путем официјелног мејла Сектора – pr@eps.rs. 

Званични мејл Сектора за односе с јавношћу је важан канал комуникације и ка купцима, 
будући да они често користе ту мејл адресу како би покушали да реше свој проблем или 
добију неопходне информације. Сектор посредује у проналажењу решења за купце 
комуницирајући са надлежним огранцима и секторима и надгледајући повратну 
информацију ка купцима, уз давање препорука за ефикасну и прилагођену комуникацију 
ка њима у обостраном интересу – и купаца и компаније. 

1.3.5 Интерна комуникација 

Канали и алати интерне комуникације 

Месечник „ЕПС Енергија“ 

• Конципиран и стандардизован по питању структуре компаније и квалитета 
новинарског садржаја у складу са светским стандардима; 

• Сектор координише комуникацију са свим деловима система како би увек биле 
пласиране актуелне, транспарентне и интересантне теме које су од значаја за 
запослене; 
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• „ЕПС Енергија“ долази и до екстерне јавности, будући да је доступан у он-лине 
издању на www.eps.rs. 

Месечна издања новина огранака 

• Препознавши посебне потребе и специфичности свих појединачних огранака, 
Сектор за односе с јавношћу реализовао је издавање и уредништво месечника 
за појединачне огранке и тиме су њихови запослени у могућности да имају и 
информацију више и детаљнију информацију о свом огранку и окружењу, што 
доприноси уважавању разлика у великом систему.  

Е-инфо 

• И мејл канал „Е-инфо“, усмерен је на најважније вести које се тичу производних 
резултата, пословних успеха и планова компаније и уопште – најважнијих вести, 
које су потребне да стигну до запослених што пре, најчешће у истом дану. Тиме 
се задовољава један од најважнијих постулата интерне комуникације – 
правовремено информисање запослених. 

Интерни портал 

 Пласирање обавештења и званичних докумената. 

1.4 Сарадња ЈП ЕПС са заинтересованим странама кроз друштвено 
одговорно пословање и донације 

Осим редовних активности, ЈП ЕПС је изузетно активан и у оквиру свог друштвено 
одговорног пословања. Активности се одвијају на више различитих начина: кроз обуке, 
тренинге, презентације, донације, организације такмичења, фестивала, конференција, 
кампова и у више различитих области као што су: образовање, спорт, здравство и 
социјална питања, култура, уметност, итд. Подржане активности и корисници донација 
у 2021. години су:  

 Центар за интеграцију младих у Београду којим су обухваћена свратишта за децу 
и младе без сталног пребивалишта; 

 Удружење Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину 
BelHospice; 

 Помоћ школама – велики број школа широм Србије опремљен је намештајем и 
новом опремом, а помогнута је и реконструкција школских објеката; 

 УНИЦЕФ – Подршка пројекту „За 1000 породица са ивице“ намењеном пружању 
помоћи најугроженијим породицама са децом, у циљу ублажавања ефеката 
сиромаштва и друштвених и економских утицаја пандемије Ковид 19; 

 Теслианум алманах – подршка у циљу упознавања шире читалачке публике са 
делима научника Николе Тесле, на креативан начин; 

 Подршка образовању ромске деце - у организацији удружења „Дечји ромски 
хуманитарни центар – Влашки Роми“, ЈП ЕПС донира средства за организацију 
додатне наставе, набавку школског прибора, редовних ужина и превоза до 
школе, како би се деца подстакла да наставе своје школовање; 

 Национално удружење родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР) - подршка 
унапређењу квалитета лечења деце оболеле од рака; 

 Саветовалиште за борбу против насиља у породици – подршка раду сигурних 
кућа у којима се помаже женама и деци жртвама насиља; 

 Фондација СОС Дечија села Србија – подршка Дечијем селу Краљево које 
обезбеђује породични смештај деце без родитељског старања; 

http://www.eps.rs/
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 Спортске игре младих – подршка највећој спортској манифестацији за децу и 
омладину на овим просторима, чији је циљ промоција здравог начина живота, 
али пре свега повезивање основаца и средњошколаца региона; 

 Хуманитарна организација „Мали велики људи“ за реализацију пројеката 
намењених деци са сметњама у развоју која живе у домовима за децу без 
родитељског старања; 

 Удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ – подршка пројекту  
„Енергетска ефикасност у Еко-школама“ подизање свести деце, ученика и 
студената, а посредно и грађана, о потреби очувања енергије и енергетских 
ресурса; 

 Подршка Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин“ за реализацију 11. 
научно-едукативног кампа „Михајло Пупин Идворски“ намењеног даровитим 
ученицима, вишеструким првацима државе и освајачима награда са балканијада 
и олимпијада из физике, математике, програмирања. 

ЈП ЕПС подржава организацију конференција, стручних скупова и свечаности поводом 
обележавања значајних јубилеја. Међу догађајима који су подржани у 2021. години је 
симпозијум CIGRE Србија Међународног савета за велике електричне мреже као и 
Самит енергетике у Требињу. 

Донацијама ЈП ЕПС помогнуте су активности бројних верских и црквених институција 
како на пољу обнове и изградње, тако и поводом обележавања различитих јубилеја и 
манифестација.  

ЈП ЕПС подржао је вишегодишњи заједнички пројекат Универзитета у Београду и 
Општине Ивањица – „Универзитет у природи“.  

Међу осталим хуманитарним активностима су подршка Удружењу ратних војних 
инвалида општине Палилула, Удружењу оболелих од мултиплесклерозе Обреновац и 
Удружењу „Социо-екологично“- Деч помоћ у реализацији пројекта у примени знања и 
вештина терапеута у лечењу или ублажавању многих болести деце попут аутизма, 
Дауновог синдрома, церебралне парализе, развојне дисфазије, хиперактивности, 
проблема у развоју моторике, анксиозности и фобија уз помоћ терапијског јахања коња. 
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2. Управа ЈП ЕПС 

Управа ЈП ЕПС поред писарнице у свом регистрованом седишту у улици Балканска 
бр. 13, послује и на другим локацијама које такође имају писарнице, где се на 
истоветан начин управља представкама заинтересованих страна.  

Највећи број предстaвки у извештајном периоду који је непосредно упућен Управи ЈП 
ЕПС, односио се на молбе за запослење, као и на молбе за пружање финансијске 
помоћи. У случајевима када представке представљају молбу за запослење, ЈП ЕПС 
је исте уносио у посебну базу кандидата и о томе обавештавао заинтересовану 
страну, те исте нису приказане у Табели 1. 

Табела 1. Представке заинтерeсованих страна на нивоу Управе ЈП ЕПС 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац Предмет приговора, жалбе 

Одлука 
(уписује се након завршеног 

поступка решавања приговора и/ 
или жалбе) 

1 01.02.2021 Физичко Лице 

Захтев за информације о: 
реализованим пројектима по 
питању унапређења животне 

средине у периоду од 2017. до 
2020; будућим пројектима чија се 

реализација планира у наредних 3 
или 5 година 

Подносиоцу захтева је достављен 
табеларни приказ пројеката и степен 

реализације истих 

2 05.02.2021 Адвокат 

Захтев за информацију о томе ко 
је обвезник плаћања електричне 

енергије, односно на чије име 
стиже рачун за електричну 

енергију на адреси физичког лица 

Подносилац захтева је обавештен да 
на траженој адреси нису регистрована 

физичка лица која су наведена у 
захтеву, већ други корисници 

електричне енергије 

3 09.02.2021. 

Удружење 
младих 

пољопривред
ника 

Захтев за информацију у вези 
Правилника о подстицајима за 
инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за 

електрификацију поља 

Захтев је прослеђен Опереатору 
дистрибутивног систама да је предмет 

у њиховој надлежности 
09.02.2021. 

4 12.02.2021. 

Адвокатска 
канцеларија 
Bulatović & 

Partneri 

Захтев да се достави званична 
потврда о евиденцији о 

присутности и коришћењу 
годишњег одмора и одсуства 
услед спречености за рад за 

туженог запосленог у периоду од 
05.11.2019. до 19.05.2020. 

Подносиоцу је одбијен захтев, на 
основу Закона о заштити података о 

личности 

5 17.02.2021. Физичко Лице 
Захтев за информацију везану за 

локацију објекта ТС 110/10 kv 
„Аутокоманда" 

Подносилац је обавештен да је захтев 
у надлежности ЕПС Дистрибуције, и да 

је исти њима прослеђен на даље 
поступање 

Електронска пошта 

6 22.03.2021. 

Прекршајни 
Суд у 

Пријепољу, 
Одељење у 

Новој 
Вароши 

Захтев да се суд обавести о 
урађеном акту о процени ризика 

за ХЕ Кокин Брод 

Подносилац захтева је обавештен да 
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Баијна 

Башта, Организациона целина „Лимске 
ХЕ“ Нова Варош – Хидроелектрана 
„Кокин Брод“ поседује Акт о процени 

ризика у заштити имовине, лица и 
пословања (ЗИЛИП), акт је заведен 

под бројем 12.01.-301983/1-2019 од 30. 
маја 2019 године, са важењем од 31. 

маја 2019 године 

7 29.04.2021. Физичко лице 
Захтев за достављање 

информације о дуговању за 
физичко лице 

Подносиоцу је одбијен захтев, на 
онсову члана 185. Закона о Енергетици 

Електронска пошта 

8 07.05.2021. Физичко лице 
Жалба на неиздавање потврде о 

могућности електрификације 
пољопривредног газдинства 

Подносилац захтева је упућен на 
„Електродистрибуција Србије“, 
електронска пошта ods@ods.rs 

електронска пошта 

9 19.05.2021. Физичко лице 
Захтев да се појасни разлог 

уклањања читачког хода места 
мерења са рачуна 

Подносилац захтева је обавештен да 
се на сваком рачуну за електричну 

енергију налазе адресни подаци, а да 
је читачки ход интерни податак, 

mailto:ods@ods.rs
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац Предмет приговора, жалбе 

Одлука 
(уписује се након завршеног 

поступка решавања приговора и/ 
или жалбе) 

ирелевантан за запослене у ЈП „Пошта 
Србије“ 

Електронска пошта од 26. маја 2021. 
године 

10 21.05.2021 Адвокат Захтев за накнаду штете 
Подносилац захтева је упућен на 

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. 
Београд 

11 29.06.2021 Адвокат 
Захтев за информацијама o 

издавању потврде о акцијама 
 

Подносилац захтева се обавештава да 
ЈП ЕПС није променило правну форму, 

одн. није постало акционарско 
друштво; За издавање потврде о упису 

у евиденцију запослених и бивших 
запослених у овом јавном предузећу, 

подносилац може да се обрати 
Министарству привреде које ове 

потврде издаје, или да провери на 
сајту истог министарства 

12 02.07.2021. Физичко лице 
Захтев да се уради фини попис 

парцела Општина Лајковац 

Подносилац захтева је обавештен да 
ће фини попис предметног 

домаћинства бити заказан и обављен у 
скорије време 

електронска пошта 

13 13.07.2021. Правно лице 

Захтев за информацију да ли је 
могуће привремено обуставити 

испоруку електричне енергије на 
период од два до три месеца 

Подносилац захтева је упућен на 
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. 

Београд 

14 14.07.2021. 
Физичко лице 

преко 
пуномоћника 

Захтев да се стави ван снаге 
ожалбена опомена и отпише 

новчано потраживање у целости 
као неосновано. 

Подносилац захтева је упућен да се 
обрати Сектору за подршку 

гарантованом снабдевању Смедерево, 
Служба Велика Плана, или путем 

електронске поште на адресу 
reklamacije@eps.rs 

15 16.08.2021. Физичко лице 
Молба за решавање проблема око 

дворишта, рушењем гаражних 
места 

Подносилац захтева је обавештен да 
Јавно предузеће „Елекропривреда 

Србије“ Београд није власник 
предметне парцеле и да је потребно да 

се обрати Јавном предузећу за 
експлоатацију угља Ресавица, које је 

уписано као држалац наведене 
парцеле. 

16 03.09.2021 Физичко лице 
Захтев за информације у вези са 
акцијама ЕПС које су запослени 

уписивали 2008. године. 

Подносиоцу захтева је достављено 
Обавештење 

17 16.09.2021 Физичко лице 

Захтев за информацију од које 
године је на мерном месту 

евидентирано физичко лице из 
захтева и да ли је било других 

пријављених купаца од почетка 
снабдевања на истом мерном 

месту. 

Подносиоцу је достављено 
Обавештење 

18 08.10.2021. Физичко лице 
Позив за мирно решавање 

спорног питања са опоменом пред 
тужбу 

Подносиоцу захтева достављен 
Одговор 

19 29.10.2021. Адвокат 

Допис са указивањем на правне 
последице које производи 

достављање рачуна подносиоцу 
захтева за период од октобра 

2018. године до фебруара 2021. 
године. 

Подносиоцу захтева достављен 
Одговор на допис 

mailto:reklamacije@eps.rs
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац Предмет приговора, жалбе 

Одлука 
(уписује се након завршеног 

поступка решавања приговора и/ 
или жалбе) 

20 04.11.2021. Адвокат 

Захтев за информацију да ли је 
ЈПС дана 04. априла 2019. године 

од стране Министарства 
рударства и енергетике примило 

Закључак Комисије за давање 
сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 бр. 112-305572019 

од 26. марта 2019. године. 

Подносиоцу захтева одговорено 
дописом 

21 14.12.2021. Физичко лице 
Приговор на Решење и поновни 

захтев за накнаду штете. 
Подносиоцу је достављен Одговор на 

приговор 

22 17.12.2021. Адвокат 

Захтев за достављање 
информација о томе да ли је 

исправан путнички лифт 320 кг 
ОРОНА, бродска преводница 

Ђердап 2,да ли је у исправном 
стању режима и да ли је извршена 

замена главне табле од стране 
друштва „ELEVATOR“ 

Подносиоцу захтева достављен 
Одговор 

23 28.12.2021. Физичко лице 

Захтев за достављање 
информације да ли ЈП ЕПС 

поседује земљиште на територији 
града Београда које може бити 

предмет закупа. 

Подносиоцу захтева одговорено 
електронском поштом 
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3. Огранци 

3.1. Огранак РБ Колубара 

РБ Kолубара је ослонац српске енергетике и основа стабилног снабдевања српских 
термоелектрана за производњу електричне енергије. Kолубара је највећи огранак у 
оквиру ЈП „Електропривреда Србије” и лидер у производњи угља у Србији и на Балкану.  

Огранак РБ Колубара свој пословни успех сматра неодвојивим делом напретка 
целокупне друштвене заједнице. Зато је једна од најважнијих обавеза Колубаре да 
брине о сталном унапређивању оних делатности које су предуслов за напредак локалне 
заједнице и државе.  

Друштвено одговорно пословање највећег произвођача лигнита на Балкану засновано 
је на поштовању закона, транспарентном пословању, инвестирању у кадар, заштити 
животне средине, високим стандардима квалитета рада и увођењу система квалитета, 
одржавању и унапређењу поверења купаца, као и сарадњи са друштвеном заједницом, 
која се најефикасније остварује кроз помоћ установама и институцијама које брину о 
развоју духа и здрављу људи. Кроз разноврсне пројекте и улагања у културу, спорт, 
здравство, просвету, заштиту животне средине, као и учешће у бројним хуманитарним 
акцијама, РБ Колубара показује висок степен друштвено одговорног пословања и бриге 
о локалној заједници. Представници РБ Колубара активно учествују у решавању 
проблема грађана и институција. Посебна брига води се о локалним самоуправама на 
чијим се територијама експолатише угаљ: Лазаревац, Лајковац и Уб. РБ Колубара 
предњачи у хуманитарним акцијама, са циљем да помогне маргинализованим групама 
и најугроженијим члановима друштва. У 2021. години у Огранку РБ Колубара су 
спроведене различите врсте активности са заинтересованим странама. У процесу 
пресељења Вреоца, а током 2021. године, Јавно предузеће за изградњу Лазаревца, 
градска Општина Лазаревац и крајњи корисници изграђених објеката на локацији 
„Расадник“ у Лазаревцу потписали су Протоколе о примопредаји озакоњених објеката 
крајњим корисницима и то: саобраћајнице, вода, фекална канализација, кишна 
канализација, ЕДБ мрежа, топловодне инсталације. Потписан је и уговор за измештање 
електроенергетских објеката како би се обезбедила спољна расвета у улици Велимира 
Степановића у МЗ Вреоци. Јавно предузеће за изградњу Лазаревца је дописом од 
26.02.2021. године, доставило Обавештење о извршеном уступању права коришћења, 
управљања, одржавања и уређења саобраћајница са инфраструктуром (водовод, 
канализација, атмосферска канализација и јавно осветљење) на делу комплекса 
гробље „Лазаревац 2“ у Лазаревцу. Завршена је у потпуности доградња и 
реконструкција Основне школе у насељу Црне међе, Фискултурна сала као и изградња 
објекта котларница, (слика 3). 

 
Слика 3 Основна школа у насељу Црне међе 
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ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара финансира све активности за реализацију пројеката који 
се односе на отварање ПК „Радљево“ које предузима Општина Уб, а све према 
потписаном  Споразуму о регулисању међусобних односа поводом отварања ПК 
„Радљево“ – I фаза (ЈП „Електропривреда Србије“ бр.12.01.524367/1-16 и Општина Уб 
бр. 352-24/16-01 од 13.12.2016. године).  

Са освртом на наведени споразум/анексе, а на основу извештаја, током 2021. године 
закључено је више уговора/анекса уговора о финансирању објеката јавне намене на 
територији Општине Уб: за Технички центар КЈП „Ђунис" у Убу - друга (завршна) фаза 
као и Балон хала и терен - атлетска стаза на СРЦ Школарац, за изградњу и санацију 
дечијих игралишта и подлога у Убу, реконструкцију улице Првог маја у Убу, 
реконструкцију објеката - сеоски дом у Такову, изградњу прикључка улице Милоша 
Великог на улицу Милана Муњаса - Лепеза 2, радови на изградњи, опремању и 
повезивању бунара Б-15 и Б-17 на извиришту „Таково" у Убу , санацији објеката - сеоски 
дом у Бањанима. Анексирани су уговори за финансирање за реконструкцију зелене 
пијаце у Убу, реконструкцију и доградњу градског базена у Убу, радова на изградњи, 
опремању и повезивању бунара Б-15 и Б-17 на изворишту „Таково" у Убу, прибављање 
земљишта за изградњу објеката јавне намене у урбаном насељу „Мургаш - Ново 
насеље" на територији Општине Уб. Настављена је сарадња са локалним 
самоуправама на територијама општина Обреновац, Уб, Лајковац и Лазаревац 
закључивањем нових споразума о активностима на отклањању последица утицаја 
рударских радова за период 2021-2022. година. У погледу обима реализације ових 
споразума, а на основу извештаја за 2021. годину  ЈП ЕПС-Огранак РБ Колубара је 
искључиво својим средствима и ангажовањем своје механизације и људства, а у складу 
са динамиком радова на површинским коповима, обезбедила несметано извођење 
радова на поправци путне мреже (локални путеви, улице и др.јавне површине). Тако је: 

 за територију ГО Лазаревац превезла 9305m3 материјала (7605m3 „ровног“ 
шљунка, 320m3 откривке и 1380m3 „ровног“ песка); 

 за територију Општине Уб превезла 1908m3 материјала (1908m3 „ровног“ 
шљунка); 

 за територију Општине Лајковац превезла 1844m3 материјала (1674m3 „ровног“ 
шљунка и 170m3 откривке); 

 за територију ГО Обреновац превезла 4491m3 материјала (4491m3 „ровног“ 
шљунка). 

У току је изгрaдњa сeвeрнe oбилaзницe oкo ПК „Рaдљeвo" као и мoнтaжнoг плaцa зa ПК 
„Рaдљeвo", а завршетак радова се очекује почетком 2022. године. Према Закону о 
рударству и геолошким истраживањима, мора се извести техничка и биолошка 
рекултивација и уређење простора, у функцији заштите животне средине, регенерације, 
рекултивације и уређења деградираних површина. Досадашњи ток биолошке 
рекултивације се одвијао у два правца: пољопривредне и шумске рекултивације. 
Радови на рекултивацији деградираног земљишта обављају се по завршеној 
експлоатацији, у складу са пројектном документацијом. Такође, обавеза РБ Колубара је 
да одговорно газдује земљиштем у поседу. У склопу пољопривредне рекултивације 
рекултивисано је 96,84 ha, експроприсано 13,60 ha, односно укупно 110,44 ha и то 
пољопривредним културама: јабука, кукуруз, пшеница и сунцокрет. У погледу шумске 
рекултивације, рекултивисано  и уступљено другим корисницима: 65,97 ha, 
рекултивисано шума и шумског земљишта 753,73 ha, експроприсано шума у оквиру 
газдинске јединице „РБ Колубара“ 192,34 ha односно укупно рекултивисано 1.012,04 ha. 
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Слика 4 Почетак цветања пшенице и резидба воћног засада 

Огранак РБ „Колубара“ је обављала радове чисте сече на деловима МЗ Зеоке око 
окућница, МЗ Јунковац око пута, крчење противпожарног пута у МЗ Вреоци, за потребе 
трасирања шумских и противпожарних путева у МЗ Миросаљци, крчење  бранe на језеру 
Паљуви.  

 

Слика 5 Језеро Паљуви 

У првој половини 2021. године потписан је уговор - Радови на реализацији пројекта 
заштите животне средине - зелени заштитни појас поред ватрогасне станице у Малим 
Црљенима, као и уговор Испитивање квалитета површинских и отпадних вода и 
квалитета земљишта, оба са роком реализације од 12 месеци. У истом периоду одржан 
је низ састанака у организационој целини „Пројект“ чије теме су, између осталог, биле 
везане за подизање зеленог појаса на одлагалишту ПК „Поље Б“ и подизање зеленог 
појаса поред саобраћајнице Барошевац – Медошевац. 

Такође је спроведен читав низ активности на пољу заштита животне средине у зони 
утицаја РБ „Колубара“: 

 Врши се самомониторинг квалитета ваздуха аутоматским анализаторима PM10, 
PM2.5, NO/NO2/NOx, SO2, CO i O3 који се налазе у оквиру мобилне лабораторије. 
Мерења се врше на 6 мерних места у околини површинских копова током мерног 
периода од по 30 дана, два пута годишње (зимски и летњи део године). Екстерне 
лабораторије по потреби раде међулабораторијска мерења; 

 Мониторинг вода (отпадне, рудничке, површинске) се врше на 47 мерних места;  

 Извршено је редовно еталонирање уређаја за мерење буке у Институту ИМС; 
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 Лабораторија за заштиту животне средине акредитоване у оквиру Службе за 
ЗЖС ПК је у периоду 22-25.12.2021. године успешно узела учешће на ПТ шеми 
за параметре квалитета ваздуха NО/NO2 и O3 у Загребу;  

 Врше се континуална мерења емисија материја које утичу на квалитет ваздуха 
од стране акредитоване лабораторије „Институт за заштиту на раду“ а.д. Нови 
Сад; 

 Потписан и активиран нов уговор о пружању услуге у вези са збрињавањем 
опасног отпада – контаминирани апсорбенти, зауљени пуцвал, крпе за брисање 
и заштитна одећа, индексни број 15 02 02*, који је ЈП ЕПС Oгранак РБ Колубара 
закључила са „Investfarm-impex“ doo. Београд. 

 Потписан и активиран нов уговор о пружању услугe, збрињавање опасног отпада 
– oтпад од метала контаминиран опасним супстанцама – замашћени лежајеви, 
индексни број 17 04 09*, који је JП „Eлeктрoприврeдa Србиje“, Огранак РБ 
Колубара Лазаревац, закључила са „Кемеко“ доо Ваљево. 

 Израда и реализација пројекта „Изградња Постројења за пречишћавање 
отпадних вода(ППОВ), у кругу ОЦ Прерада, Огранак РБ Колубара (испитивање 
на пилот постројењу, израда потребне документације, набавка опреме, пуштање 
у рад).  

Табела 2. Представке заинтересованих страна у огранку РБ Колубара 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац Предмет приговора, жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора и/ 

или жалбе) 

1 04.02.2021. Физичко лице 
Закуп станова 
солидарности 

Одговор упућен 
заинтересованој страни. 

2 09.02.2021. 
Физичко лице 

преко 
адвоката 

Захтев за откуп стана 
солидарности 

Одговор упућен адвокату 

3 05.03.2021. 
Локална 

самоуправа 
Захтев за санацију Дома 

културе у Вреоцима 
Одговор упућен 

заинтересованој страни 

4 05.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Захтев за премештање 
надгробних споменика у 

Вреоцима 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

5 05.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Молба у вези изградње 
станова на локацији 

„Расадник“ 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

6 08.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Молба за уређење простора 
порте цркве и пута око 

цркве у Вреоцима 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

7 08.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Захтев за информацијом о 
изградњи насеља „Кусадак“ 

и јавних објеката 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

8 08.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Захтев за изградњу 
риболовачког дома у 

Вреоцима 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

9 12.03.2021. 
Локална 

самоуправа 

Захтев за одлагање даљег 
преузимања 

експроприсаних објеката и 
домаћинстава на подручју 

КО Вреоци 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

10 24.03.2021. Физичко лице 

Експропријација- 
одређивање накнаде за 
непокретности у ранијем 

власништву у насељу 
Вреоци 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац Предмет приговора, жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора и/ 

или жалбе) 

11 23.04.2021. 
Физичко лице 

преко 
адвоката 

Исплата разлике зараде Одговор упућен адвокату 

12 10.05.2021. 
Физичко лице 

преко 
адвоката 

Захтев са иницијативом за 
измену планског документа 
који регулише зону утицаја 

Површинског копа Радљево 

Одговор упућен адвокату 

13 31.05.2021. 
Локална 

самоуправа 

Захтев за пружање техничке 
помоћи ради уклањања 

стабала јабланова поред 
пута Вреоци-Аранђеловац 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

14 10.06.2021. Правно лице 

Молба за издавање писане 
сагласности за испуштање 

отпадних вода из таложника 
кишне канализације из 

комплекса ПД "Xella Srbija" 
d.o.o. у канал "Црне воде" у 

Вреоцима 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

15 21.06.2021. 
Физичко лице 

преко 
адвоката 

Захтев за обезбеђењем 
адекватног запослења 
члана уже породице 

преминулог радника,сходно 
стручној спреми, а све 

према члану 5 Колективног 
уговора  

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

16 21.06.2021. Физичко лице 

Проблеми са којима се 
сусрећу домаћинства у делу 
насеља Барошевац, поред 
којег пролази регионални 
пут Вреоци - Аранђеловац 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

17 28.06.2021. Физичко лице Анонимна представка 
Одговор упућен Генералном 
секретаријату Председника 

Републике 

18 07.07.2021. Физичко лице 
Захтев за информацијом о 

тачном датуму пописа 
непокретности у КО Скобаљ 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

19 14.07.2021. Физичко лице 
Захтев за откуп стана 

солидарности 
Одговор упућен 

заинтересованој страни 

20 
ЈП ЕПС- 

19.08.2021. 
Физичко лице 

Захтев за обезбеђивањем 
одговарајућег смештаја 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

21 25.08.2021. Физичко лице 
Молба за испоруку пијаће 

воде у цистерни 
Одговор упућен 

заинтересованој страни 

22 10.09.2021. 
Локална 

самоуправа 

Прикључење на 
хидротехничку инсталацију 

Спортско-рекреативног 
центра „Колубара“ 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

23 20.09.2021. Правно лице 
Молба за одлагање 
грађевинског шута 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

24 25.11.2021. Правно лице 
Молба за коришћење 
некатегорисаног пута 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 

25 03.12.2021. Физичко лице 
Молба за исплату помоћног 

објекта 
Одговор упућен 

заинтересованој страни 

26 09.12.2021. Физичко лице 
Анонимна пријава „повреда 

радне обавезе“ 

Одговор упућен 
Министарству рударства и 

енергетике 

27 
ЈП ЕПС 

06.12.2021. 
Локална 

самоуправа 
Експропријација 

Одговор упућен 
заинтересованој страни 
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3.2. Огранак ХЕ Ђердап 

Извештај о сарадњи са заинтересованим странама огранка ХЕ Ђердап се односи на 
период од 01.01. до 31.12.2021. године. У њему су приказани пројекти и активности који 
су урађени у организационим јединицама Огранка, а тичу се сарадње са 
заинтересованим странама. Извештај је израђен у складу са Планом сарадње са 
заинтересованим странама ЈП ЕПС Београд огранак ХЕ Ђердап (јануар 2019. године), 
као и интерном процедуром интегрисаног менаџмент система, Контекст организације.  

Извештај је састављен на основу података добијених из организационих јединица 
Огранка ХЕ Ђердап које долазе у контакт са заинтересованим странама (ХЕ Ђердап 1, 
ХЕ Ђердап 2, Власинске ХЕ, ХЕ Пирот, Дирекција за модернизацију и ревитализацију, 
Дирекција за производњу, Дирекција за правне и опште послове, Сектор за одржавање 
приобаља, Техничка служба, Центар за заштиту животне средине, Центар за квалитет 
итд).  

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у Огранку ХЕ Ђердап су забележенe 
следеће сарадње са заинтересованим странама: 

 Републичка дирекција за воде у оквиру Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, као надлежни орган за спровођење Софијске 
конвенције (Конвенције о заштити реке Дунав) корисник је међународног 
пројекта We Pass-олакшавање миграције и очување риба на Ђердапу (We Pass-
facilitating fish migration and conservation at the Iron Gates) који се финансира од 
стране Европске комисије (DG REGIO). Главни циљ пројекта је прикупљање 
података који би требало у каснијим фазама да помогну решавању питања 
проласка миграторних рибљих врста, пре свега кроз бране Ђердап 1 и 2, што 
деценијама није могуће. Многе ове врсте, као што су моруна или јесетра, на 
листама су угрожених врста, а представљају симболе Дунава, због чега је 
њихово очување и унапређење дато као приоритет у оквиру ЕУ Стратегије за 
слив реке Дунав (EUSDR) 2011. године.  

С тим у вези 18.11. 2021. године одржана је видео конференција седмог састанка 
Управног одбора пројекта We Pass, на коме је закључено: 

 Научници и инжењери су се сложили да је успостављање рибљих стаза технички 
изводљиво на бранама у систему Огранка ХЕ Ђердап. Међутим потребно је 
детаљније сагледати специфичност сваке локације, примењена решења, њихове 
техничке елементе и сврсхисходност. 

 Проблеме које је у наредном периоду потребно решити, како би се кренуло са 
имплементацијом пројекта у току 2024. године, тичу се стратегије осигурања 
дугорочне ефикасности и исплативости пројекта, као и мобилизације 
финансирања истог. 

 С обзиром на континуирано погоршање залиха дунавске јесетре, одлуку не треба 
одлагати после 2024. године, када ће резултати пројекта WePass са Идејним 
пројектом и процењеним трошковима бити доступни. 

 Политичко опредељење (Министарска декларација) са конкретним акцијама, као 
и временски оквири за пројекте су од кључног значаја за реализацију истог, али 
сам План управљања сливом реке Дунав (ДРБМП) можда није довољан да 
покрене потребну реализацију. 

 Међународна комисија за заштиту реке Дунав планирала је да организује 
радионицу о хидроенергетици (ICPDR Hydropower Workshop 2020), 25-26. марта 
2020. године у Бечу. Услед пандемије вируса корона радионица је одржана преко 
видео конференције 24. и 25. марта 2021. године. Том приликом, представник 
хидроенергетског сектора, директор Сектора за одржавање приобаља у Огранку 
ХЕ Ђердап, је одржао презентацију (The Effects of Construction and Operation of 
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Iron Gate 1 and Iron Gate 2 Hydropower and Navigation Sistems, with Special 
Reference to the Repairian Land Protection and Monitoring System) у оквиру теме 
везане за размену искустава везаних за ублажавање утицаја хидроенергетских 
постројења на животну средину.  

Реализација пројекта адаптације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“ која је започета 
06.07.2020. године, током које је бродска преводница била у застоју, завршена је 
26.07.2021. године. Модернизовану и реконструисану бродску преводницу у ХЕ „Ђердап 
1“ у рад су пустили председник Републике Србије и шеф Делегације ЕУ у Србији. 
Инвеститор радова на адаптацији бродске преводнице је било Министарство 
грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (MGSI), извођач радова је Конзорцијум 
DSD Noell GmbH - Немачка, Феромонт инжењеринг д.о.о. Београд и Електромонтажа ад 
Чачак, док је крајњи корисник Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд. 
Укупна вредност пројекта је била 28,5 милиона евра од чега је 11 милона евра донација 
ЕУ. Достављање оперативних података о превођењу пловних објеката кроз бродску 
преводницу Система ХЕ „Ђердап 1“ Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и прослеђивање Дунавској комисији у Будимпешти је настављено од 
јула 2021. године. 

У циљу наставка ревитализације хидроагрегата на ХЕ „Ђердап 1“ са руским извођачем 
АО „Силовије машини“ из Санкт Петербурга 13.08.2020. године је закључена Допуна број 
11 основног Уговора, према којој су радови на последњој, шестој етапи уговора требало 
да започну 01.10.2020. године. Преостала хидротурбинска опрема за Етапу 6 
ревитализације је испоручена 24.09.2021. године на ХЕ „Ђердап 1“, док је почетак 
радова на хидроагрегату А3 одложен за 2022. годину.  

На основу дугогодишње успешне међуинституционалне сарадње, током пловидбе 
брода „Козара“ доњим током Дунава, 21.10.2021. године остварена је посета главном 
објекту Хидроенергетског и пловидбеног система Ђердап – ХЕ „Ђердап 1“. Уз стручно 
техничку подршу особља хидроелектране тридесет припадника Команде речне флотиле 
Нови Сад, под вођством капетана фрегате, обишло је хидроелектрану и бродску 
преводницу, при чему су посетиоци упознати са детаљима од значаја за функционисање 
производног и пловидбеног система. 

У складу са задужењима 99. заседања српско-румунске Мешовите комисије, српска 
страна је након закључења Уговора са Извођачем, дана 27.11.2020. године увела у посао 
извођача чиме су почели радови на додатној заштити слапишта преливне бране ХЕ 
„Ђердап 1“ у складу са пројектном документацијом и усвојеним динамичким планом. 
Планирано је да се санациони радови на српској страни слапишта заврше за две године. 
Према динамици извођења радова очекује се завршетак радова на српској страни 
почетком 2022. године. Ради наставка радова на румунском делу слапишта преливне 
бране, румунски инвеститор је закључио уговор са извођачем радова и спроводи 
активности добијању дозволе за извођење радова од својих надлежних органа.  

Ревитализација ХЕ „Ђердап 2“ се налази у припремној фази, те је у току 2021. године, 
израђено идејно решење реконструкције ХЕ „Ђердап 2“. Овим документом детаљено је 
обрађен, елабориран и приказан технички и економски аспект будуће ревитализације.  

Бродска преводница „Ђердап 2“: 

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, извршено је укупно 1477 
превођење бродова бродском преводницом „Ђердап 2“, од тога је преведено 6030 
пловила, 10.528.905 тона носивости, односно 4.434.346 тона робе.  

Уочено је да је увођење анкетног листа на српском, енглеском, немачком и румунском 
језику, који се од 2020. године уручује корисницима услуге превођења, дало позитивне 
резултате, те је са том праксом настављено и у 2021. години, а све у циљу побољшања 
услуга. 
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Слика 6 Анкетни лист – Оцењивање извршене услуге бродске предводнице Ђердап 2 

Такође, у Огранку ХЕ Ђердап je у наведеном периоду, према споразумима са локалним 
самоуправама урађенo следећe: 

Општина Неготин (ХЕ „Ђердап 2“): 

 Извршен је преглед и дефектажа котла на чврсто гориво, демонтажа старог и 
монтажа новог котла за грејање на чврсто гориво у дому за децу и омладину 
„Станко Пауновић“ у Неготину; 

 У предшколсој установи „Пчелица“ у Неготину извршена је израда и постављање 
металног поклопца за излив воде у вешарници, као и радови на бојењу зидних 
површина и плафона уз предходно глетовање оштећених површина; 

 На основу молбе Општине Неготин извршена је санација котла, као и замена 
цеви у згради општине; 

 По захтеву ЈКП „Бадњево“ Неготин извршена је монтажа скеле ради замене 
старог и повезивања новог семафора у Хали спортова у Неготину; 

 Извршена је израда степеница за катамаран по захтеву Туристичке организација 
Општине Неготин; 

 На основу упућеног дописа и сагласности директора, извршена је ревизија 
расвете у просторијама стрељане у Неготину; 

 Извршена је монтажа конструкције голова на терену за мали фудбал у Парк-шуми 
Неготин; 

 У Храму Свете Тројице у Неготину извршено је чишћење и подмазивање сата 
цркве, док је у парохијском дому у Неготину урађено обележавање трасе за 
полагање електроенергетских каблова у просторијама дома; 

 Црвени крст Неготин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви организовао је 
17.03.2021. године акцију добровољног давања крви на ХЕ „Ђердап 2“. 

Град Пирот (ХЕ Пирот): 

 Регионални диспечерски центар Крушевац је у циљу побољшања услуге 
производње и испоруке електричне енергије ХЕ „Пирот“ попунио анкетни лист у вези 
задовољства корисника, где је просечном оценом 5 оценио добру организацију, 
комуникацију и сарадњу. 

 По захтеву Србијашума - Шумско газдинство „Пирот“ у току маја месеца 2021. 
године редуковано је испуштање воде из вештачке акумулације Завојског језера 
због мреста риба. 

 Штабу за ванредне ситуације града Пирота уступљен је дизел агрегат снаге 10 кV 
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на коришћење за потребе имунизације становништва града Пирота. 

Општина Сурдулица (Власинске ХЕ): 

 Дана 14.09.2021. године на локацији ХЕ „Врла 3“ у Селу Масурица одржана је 
здружена практично-показна вежба Ватрогасне јединице „Власинске ХЕ“ 
Сурдулица и Сектора за ванредне ситуације – ватрогасно спасилачке јединица 
МУП-а из Сурдулице. Циљ вежбе је био да се у што реалнијим условима и уз 
поштовање свих прописаних мера безбедности и заштите прикаже заједнички, 
рад, садејство, вештине и способности припадника ВЈ „Власинске ХЕ“ Сурдулица 
и ВСЈ Сурдулица при гашењу пожара у просторији столарске радионице на ХЕ 
„Врла 3“. 

У периоду извештавања није било нових активности у области планирања сарадње са 
заинтересованим странама, нити израде нових SEP-ова, као ни обука у вези сарадње 
са заинтересованим странама. 

На основу консултација са Енергопројектом, Електротехничким и Машинским 
факултетом Универзитета у Београду, које су у току, у наредном периоду предстоји 
завршетак израде Студије оправданости са идејним пројектом за ревитализацију ХЕ 
„Ђердап 2“ која ће бити доступна заинтересованим странама. У складу са даљим 
уговореним обавезама након израде и усвајања Студије оправданости са идејним 
пројектом предстоји израда Тендерске документације за ревитализацију, док се сама 
реализација очекује у другом кварталу 2022. године. 

Табела 3 Представке заинтересованих страна у огранку ХЕ Ђердап 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора 

и/ или жалбе) 

1 15.01.2021. 
Општинска управа 
општине Голубац 

Подносилац затражио 
издавање оверене 

фотокопије списа предмета 
о експропријацији 

катастарске парцеле 1105 
и 1125 у КО Винци 

Достављена тражена 
документација 

подносиоцу представке 

2 19.02.2021. Физичко лице 

Подносилац представке је 
затражио документацију 

потребну за укњижбу права 
својине на стану 

Подносиоцу захтева је 
достављен оригинал 

Уговора о купопродаји 
стана 

3 15.04.2021 Физичко лице 
Издавање потврде о 
исправи по уговору о 

откупу стана 

Подносиоцу представке 
је одговорено да не 
поседујемо тражену 

документацију 

4 11.05.2021. Физичко лице 

Издавање потврде о 
коришћењу пута на кат. 

Парцели 3486  КО 
Паклештица 

Подносиоцу представке 
је одговорено да не 
поседујемо тражену 

документацију 

5 15.07.2021. Физичко лице 

Подносилац представке је 
затражио доставу уговора 

о накнади за 
експроприсану кат. 

Парцелу 1554 КО Добра 

Подносиоцу представке 
је одговорено да је 
потребно да допуни 
свој захтев како би 
доказао постојање 

правног интереса за 
издавање тражене 

документације 

6 18.08.2021. Физичко лице 
Подносилац представке је 
затражио доставу уговора 

о експропријацији 

Подносиоцу представке 
је достављен оригинал 

Уговора о 
експропријацији 
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора 

и/ или жалбе) 

7 08.11.2021. 

Министарство 
здравља – 

Одељење за 
санитарну 

инспекцију, Одсек 
за санитарни 

надзор Београд 

Подносилац представке је 
затражио доставу одлуке о 

именовању одговорног 
лица за спровођење 

противепидемијских мера 

Подносиоцу представке 
је достављен одговор и 
одлука о изменама акта 
о процени ризика у ЈП 

ЕПС Београд 

8 26.11.2021. Физичко лице 
Подносилац представке је 
затражио документацију 

ради поступка озакоњења 

Подносиоцу представке 
је достављен оригинал 
допунског Уговора бр. 

9 26.11.2021. 
Општинско 

правобранилаштво 
Општине Голубац 

Подносилац представке је 
затражио доставу 

документације за упис 
права јавне својине 

Подносиоцу представке 
је достављен Уговор. 

3.3. Огранак Панонске ТЕ-ТО 

Овај извештај је састављен са циљем праћења реализације Плана сарадње са 
заинтересованим странама Панонских ТЕ-ТО, који је овај огранак израдио и ставио 
јавности на увид у првом кварталу 2019. године. Обавеза израде извештаја проистиче 
из Корпоративног Плана сарадње са заинтересованим странама, Плана сарадње са 
заинтересованим странама Панонских ТЕ-ТО, као и посредно, из интерних процедура – 
Пословна комуникација ПЕ-09 и Контекст организације ПЕ-90.  

Огранак Панонске ТЕ-ТО у свом саставу има три термоелектране-топлане, од којих 
свака има своје специфичности у раду. Да бисмо са сигурношћу испратили бележење 
свих активности које би могле бити протумачене као сарадња са заинтересованим 
странама, обављена је писмена консултација са директорима термоелектрана-топлана. 
Они су после разговора са својим шефовима сектора, доставили тражене одговоре.  

Огранак Панонске ТЕ-ТО производи електричну и топлотну енергију, а поседује и 
лиценце за складиштење и трговину горивом (гас, нафта и деривати нафте).  

Упркос томе што је и 2021. година била година када су мере за спречавање пандемије 
вируса Ковид 19 и даље биле на снази, Огранак Панонске ТЕ-ТО је своје активности 
прилагодио и спроводио по плану. У периоду 01. јануар – 31. децембар 2021. године, 
спроведене су следеће активности које су укључивале и комуникацију са 
заинтересованим странама: 

 Одржавана је редовна комуникација са надлежним институцијама; 

 Услед промена на енергетском тржишту у 2021. години и повећања обима 
производње, интензивирана је и комуникација са купцима и добављачима; 

 Завршена је израда Студије оправданости са идејним пројектом изградње 
акумулатора топлоте у ТЕ-ТО Нови Сад и добијени су локацијски услови за 
изградњу; 

 Организовани су састанци са представницима Европске банке за реконструкцију 
и развој (EBRD), Града Зрењанина, Градске топлане Зрењанин и ЈП ЕПС, ради 
утврђивања постојећег стања и евентуалне могућности сарадње на пројекту 
изградње соларно-термалног постројења уз подземно топлотно складиште 
топлоте на локацији у ТЕ-ТО Зрењанин; 

 Настављена је сарадња са Факултетом техничких наука у Новом Саду, кроз 
донацију за организацију међународне конференције, као и ради пружања 
могућности студентима да обаљају стручну праксу у погонима Огранка. 
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Осим тога, редовне активности које укључују и комуникацију са заинтересованим 
странама су биле обављане по плану. 

Табела 4 Представке заинтересованих страна у огранку Панонске ТЕ-ТО 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног 
поступка решавања 

приговора и/ или 
жалбе) 

1 07.06.2021. 

Министарство унутрашњих 
послова Сектор за ванредне 

ситуације Управа за 
ванредне ситуације у Новом 

Саду 

Доношење Плана 
заштите од пожара 

/ 

2 30.07.2021. 
Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту 
животне средине 

Контрола поступања 
по одредбама Закона 

о интегрисаном 
спречавању и 

контроли загађивања 
животне средине 

Утврђено је да није 
било незаконитости 

3 23.11.2021. 

Републичка инспекција за 
заштиту животне средине 

Сектор за надзор и 
превентивно деловање у 

животној средини 
Одсек за удесе 

Контрола Политике 
превенције удеса 

(СЕВЕСО постројење 
нижег реда) 

Утврђено је да није 
било незаконитости 

4 2021 
Република Србија 

Републички завод за 
статистику 

Годишњи извештаји 
Образац ХЕМ-1 

Истраживање о 
потрошњи хемикалија 

у протеклој години 

Образац ВОД-1 

Истраживање о 
коришћењу и заштити 
вода од загађивања у 

протеклој години 

Израда образаца: 

- ИНД-1 Месечно 
истраживање 

индустрије 

- ИНД-21 Годишње 
истраживање 

индустрије 

- ЕН- 4.15Е Годишњи 
енергетски биланс-
утрошак енергије и 
горива у индустрији 

/ 

5 01.07.2021. Физичко лице 

Физичко лице је на 
основу Закона о 

слободном приступу 
информацијама од 

јавног значаја 
послало упит о 

статусу далековода 
на потезу „Римски 

шанчеви“ 

Упућивање на 
Електродистрибуцију 

Србије 

6 21.12.2021. 

Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту 

животне средине 
Сектор за инспекцијске 

послове 

Редован теренски, 
инспекцијски надзор 

Одређена је мера – 
предавање опасног 
отпада које је под 

надзором 
предузетнику или 
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног 
поступка решавања 

приговора и/ или 
жалбе) 

правном лицу 
овлашћеном за 

управљање 
отпадом. Мера је 

извршена. 

7 
07.07.2021. 
03.12.2021. 

Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту 

животне 
средине 

Сектор за инспекцијске 
послове 

Одељење за контролу 
индустријских објеката, 

Подручна јединица Сремска 
Митровица 

Ванредни, 
канцеларијски и 

теренски инспекцијски 
надзор 

Констатовано да је у 
целости поступљено 

по мерама 
предложеним 

приликом 
претходног 

инспекцијског 
надзора 

8 
13.07.2021. 
06.10.2021. 

Покрајински секретеријат за 
енергетику, грађевинарство 

и саобраћај 

1. Решење о 
употребној дозволи 

вреловодног котла на 
биомасу 

2. Решење којим се 
утврђују и оверавају 
билансне резерве 
подземних вода на 
изворишту ЈП ЕПС 
Београд, Огранак 

Панонске ТЕ-ТО, ТЕ-
ТО Сремска 
Митровица 

/ 

9 30.07.2021. 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

Сектор за водопривреду 

Решење о водној 
дозволи 

/ 

10 24.08.2021. 

Покрајински секретеријат за 
енергетику, грађевинарство 

и саобраћај 

Сектор за инспекцијски 
надзор у енергетици 

Група за инспекцијски 
надзор у енергетици, 

инспекција опреме под 
притиском 

Редован инспекцијски 
надзор 

/ 

11 
01.01.2021.-
31.12.2021. 

Спровођење стручне праксе 
у ТЕ-ТО Нови Сад, 5  

студената (мушкарци) са 
Факултета техничких наука. 

Практична настава 
Није било додатних 

упита, коментара 
или закључака 

12 
02.12.-

04.12.2021. 
Факултет техничких наука 

Нови Сад 

Донација као помоћ у 
финансирању 
Међународне 

ЕТИКУМ 
конференције 

/ 
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3.4. Огранак Дринско-Лимске хидроелектране 

 

Слика 7 ХЕ Бајина Башта 

Дринско-Лимске хидроелектране Бајина Башта (ДЛХЕ) је огранак у оквиру Јавног 
предузећа Елекропривреда Србије (ЈП ЕПС), чија је примарна функција производња 
електричне енергије. Дирекција и постројења огранка се налазе у западној Србији, на 
територији градова: Бајина Башта, Нова Варош, Мали Зворник и Чачак. Огранак ДЛХЕ 
је направио овај План сарадње са заинтересованим странама (у даљем тексту План)  са 
циљем унапређења сарадње са појединцима, заједницама, организацијама и 
институцијама које могу бити под утицајем активности огранка, које су заинтересоване 
за ове активности или могу утицати на њих. У Плану је описан и начин на који се 
заинтересоване стране могу обратити представницима ЈП ЕПС и огранка ДЛХЕ са 
својим питањима и представкама у вези активности огранка. Огранак ће пратити 
спровођење Плана и повремено га ажурирати убацивањем нових података и 
планираним активностима. Документ такође укључује жалбени механизам намењен 
заинтересованим странама како би могли да изнесу своје бриге у вези са активношћу 
или пројектом огранка ДЛХЕ. План је израђен у сагласности са законодавством 
Републике Србије, међународним стандардима захтеваним од стране Европске банке 
за обнову и развој (EBRD), као и других међународних финансијских институција и у 
складу са интерним процедурама ЈП ЕПС-а. План је жив документ и редовно ће се 
надгледати, разматрати и ажурирати по потреби.  

Дринско-Лимске хидроелектране Бајина Башта (ДЛХЕ) послује као огранак у оквиру ЈП 
ЕПС од 1. Јула 2015 године. Огранак производи електричну енергију и пијаћу воду 
(водовод „Перућац” и „Тара”). У свом саставу ЈП ЕПС огранак, Дринско-Лимске 
хидроелектране  Бајина Башта има следеће организационе јединице: 

 ХЕ „Бајина Башта“ Бајина Башта 

 „Лимске ХЕ“ Нова Варош 

 ХЕ „Зворник“ Мали Зворник 

 ХЕ „Електроморава“ Чачак 
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Слика 8 Бране у сливу реке Дрине и сливно подручје реке Дрине 

У саставу Огранка ДЛХЕ, ХЕ „Бајина Башта“, у оквиру производних капацитета су 
садржани са описом и производњом електричне енергије у 2021. години: 

1. ХЕ „Бајина Башта“ са 4 агрегата укупно расположиве снаге 420 МW и производњом 
електричне енергије од 1.859 GWh. Проточна ХЕ „Бајина Башта" у Перућцу је 
највећи хидроенергетски објекат саграђен на реци Дрини. Река је преграђена 
бетонском браном високом 90 и дугачком 460 метара. У машинској згради 
инсталисана су четири агрегата укупне снаге 420 МW. ХЕ „Бајина Башта" годишње 
произведе око 1.500 GWh. 

2. Реверзибилна ХЕ „Бајина Башта" са 2 агрегата укупно расположиве снаге 614 МW 
и производњом електричне енергије од 699 GWh. Електроенергетски систем Србије 
располаже и једним специфичним објектом, реверзибилном хидроелектраном 
„Бајина Башта", која је изграђена у саставу ХЕ „Бајина Башта". Као технолошка 
целина састоји се од доње акумулације (постојећа акумулација ХЕ „Бајина Башта"), 
доводно-одводног система, машинске зграде са два реверзибилна агрегата снаге 
по 307 МW, горње акумулације и бране на планини Тари. 

Основна намена РХЕ „Бајина Башта" је покривања врхова дневног дијаграма 
потрошње и сезонских мањкова електричне енергије. Електрана производи у 
просеку годишње око 600 GWh. 

Овај објекат, у генераторском режиму рада практично је хидроелектрана са свим 
својим предностима - карактеристикама. У пумпном раду овај објекат је веома 
крутих карактеристика. Степен искоришћења циклуса пумпање-турбинирање је 
0,73, што овај објекат у целини дефинише као потрошача. Природни доток у горњи 
акумулациони базен је безначајан у односу на пумпане количине вода. Ови разлози 
упућују на рационално коришћење овог објекта у смислу ангажовања што већом 
снагом у генераторском раду у што краћем времену. Ангажовање у пумпном раду 
треба прилагодити, колико се то може, облику дијаграма оптерећења, у смислу 
њиховог повећања и евентуалног смањења или спречавања прелива и олакшавања 
пласмана техничких минимума агрегата термоелектрана. 

Може се рећи да у односу на класичну хидроелектрану, реверзибилна не користи 
обновљиви ресурс (осим прихватања прелива). Дакле, нема погодности бесплатног 
горива, али је и мање зависна од хидролошких прилика, а знатно више од стања 
подсистема термоелектрана. Величина корисне запремине акумулације (150 
милиона m3; 190 GWh) сврстава овај објекат у веома погодне и употребљиве у 
обезбеђењу дела хладне резерве у систему. 
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У саставу Огранка ДЛХЕ, „Лимске ХЕ“, у оквиру производних капацитета су садржани: 

1. ХЕ „Увац" са 1 агрегатом укупне расположиве снаге 36 МW и производњом 
електричне енергије од 77 GWh; 

2. ХЕ „Кокин Брод" са 2 агрегата укупне расположиве снаге 22 МW и производњом 
електричне енергије од 85 GWh; 

3. ХЕ „Бистрица" са 2 агрегата укупне расположиве снаге 102 МW и производњом 
електричне енергије од 475 GWh; 

4. ХЕ „Потпећ" са 3 агрегата укупне расположиве снаге 51 МW и производњом 
електричне енергије од 226 GWh. 

Производни капацитет у Огранку ДЛХЕ је и ХЕ „Зворник" са 4 агрегата укупне 
расположиве снаге 126 МW и производњом електричне енергије од 593 GWh. 
Хидроелектрана „Зворник" подигнута је на 93. километру од ушћа Дрине у Саву. Ова 
хидроелектрана је предбранско-проточно постројење са две машинске зграде. У 
машинској згради смештена су четири вертикална агрегата са Каплановим турбинама 
укупне снаге од 126 МW. 

Производни капацитети у Огранку ДЛХЕ у ХЕ „Електроморава“ су: 

1. ХЕ "Овчар Бања", укупне расположиве снаге 7.7 МW 

2. ХЕ "Међувршје" укупне расположиве снаге 9.62 МW 

Производња електричне енергије у 2021. години у ХЕ „Електроморава“ је 64 GWh. 

Ове хидроелектране се убрајају међу најстарије објекте Електропривреде Србије (1954-
1957). Према својим карактеристикама практично представљају дистрибутивне објекте. 
У целини, агрегати Јавног предузећа ЕПС огранка „Дринско - Лимске хидроелектране", 
д.о.о. Бајина Башта располажу са укупно 1.294 МW расположиве снаге чине 15.49 одсто 
укупног електроенергетског потенцијала Србије. 

Производња електричне енергије у 22 агрегата ових ХЕ од 4.077 GWh на годишњем 
нивоу представља 33 одсто укупне производње у свим хидроелектранама или 10,4 
одсто укупне производње у систему ЕПС-а. 

Капитални ремонт-ревитализација Реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта“ (РХЕ) 
је пројекат за који се врше припреме а требало би да почне 01. априла 2023. године и 
да траје 2 године. Ефективно укључивање заинтересованих страна потребно је како би 
се избегли и минимализовали друштвени ризици предложеног пројекта РХЕ и како би се 
осигурало да пројекат има дугорочно друштвено прихватање. Овај документ описује 
консултације и укључивање заинтересованих страна у оквиру пројекта. План истиче 
системски приступ укључивања заинтересованих страна које ће помоћи пројекту 
ревитализације РХЕ да развија и одржава конструктиван однос са заинтересованим 
странама током трајања пројекта.  

У 2021. години планиране су и налазе се у поступку реализације следеће активности: 

 Израда плана детаљне регулације са идејним решењима десне обале 
акумулације Перућац од бране ХЕ Б.Башта до улива реке Дервенте у 
акумулацију; 

 Чишћења пливајућег наноса са водених површина акумулација у сливу реке 
Дрине, као и уклањање балвана и пливајућих објеката из зоне преливних устава 
(у време наиласка великих вода када стижу велике количине отпада); 

 Зимско и летње одржавање саобраћајница у склопу хидроелектрана Огранка 
ДЛХЕ; 

 Пројекат нормализације рада РХЕ ББ претходне анализе за санацију и 
мониторинг клизишта Мандићи и процену ризика; 
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 Студија оправданости са идејним пројектом пречишћавања отпадних вода 
насталих у Огранку ДЛХЕ. 

У наредном периоду планира се наставак активности на отклањању последица 
клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта, реконструкција и санација путева око 
акумулација Огранка ДЛХЕ, уређење обала око акумулација, чишћење пливајућег 
наноса са водених површина које доносе велике воде (посебно у ХЕ „Потпећ"), даљи 
радови на Водоводу Тара, зимско и летње одржавање саобраћајница у склопу 
хидроелектрана Огранка ДЛХЕ. 

Правни основ за укључивање заинтересованих страна у Огранку представљају одредбе 
позитивног националног законодавства и одредбе Корпоративног плана сарадње са 
заинтересованим странама ЈП ЕПС.  

Захтеви међународних финансијских институција који финансирају одређене пројекте, 
дефинисани су Корпоративним планом сарадње са заинтересованим странама ЈП ЕПС 
и биће предмет регулисања појединачних планова укључивања заинтересованих страна 
за сваки конкретан инвестициони пројекат. 

При укључивању заинтересованих страна Огранак ДЛХЕ поступа по одредбама важећих 
закона и других прописа и општих аката Републике Србије. 

Основне активности које морају бити предузете пре усвајања плана/студије/документа 
су: 

 Путем медија обавестити јавност о детаљима објављивања нацрта плана / 
студије / документа (нпр. где се могу погледати штампане верзије, датуми и 
време када се могу погледати) и позвати грађане / организације да доставе 
примедбе и/или присуствују јавној расправи. Грађани могу захтевати да се 
на њихове коментаре одговори писаним путем;  

 Организовати јавну расправу како би се представио нацрт плана / студије / 
документа (обично у згради градске управе или некој другој одговарајућој 
просторији); 

 Обрадити коментаре пристигле од свих заинтересованих страна и допунити 
план / студију / документ у складу са тим, као и припремити извештај у коме 
се наводи из ког разлога неки коментари нису узети у обзир; 

 Доставити ревидирани план / студију / документ и извештај надлежној 
институцији која оцењује да ли су сви коментари адекватно размотрени и 
обрађени. 

План укључивања заинтересованих страна за Огранак ДЛХЕ је објављен на званичној 
интернет страници ЈП ЕПС (www.eps.rs) и званичној интернет страници Огранка: 
(http://www.eps.rs/cir/dlhe).  

Табела 5 Представке заинтересованих страна у огранку ДЛХЕ 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора и/ 

или жалбе) 

1 19.03.2021. МЗ Заовине 
Захтев за санацију пута у 

засеоку Мандићи у МЗ 
Заовине 

По захтеву поступили 

2 31.03.2021. 

Начелник 
одељења 
пуковник 
полиције 

Захтев за измештање 
опреме за даљинско 

активирање система за 
јавно узбуњивање у 

Оперативном центру 112 у 
Бајиној Башти 

Захтев реализован 

http://www.eps.rs/cir/dlhe
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора и/ 

или жалбе) 

3 09.04.2021. 
Физичко 

лице 

Захтев за употребу 
дизалице од 80т, на дан 

16.04.2021. 
Захтев реализован 

4 26.04.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете У току 

5 28.04.2021. 
Општина 

Бајина 
Башта 

Молба за наставак 
чишћења и одржавања 

путних праваца Митровац-
Перућац и Перућац-

Растиште. 

По захтеву поступила 
служба грађевинског 

одржавања 

6 29.04.2021. 

Универзитет 
у Београду 
Факултет 
спорта и 
физичког 

васпитања 

Тражење сагласности за 
одобрење коришћења 
локалитета на обали 

Перућачког језера 

Одговорено, парцела за коју 
је тражена сагласност није у 

власништву ЈП ЕПС 

7 10.05.2021. 

Српска 
православна 

црквена 
општина 

Вишеградска 

Захтев за одржавање коте 
воде на дан 29. мај 2021. 

године 
Захтев реализован 

8 11.05.2021. 
Физичко 

лице 

Молба за употребу 
дизалице од 80т, на дан 

11.05.2021. године 
Захтев реализован 

9 14.05.2021. 
Месна 

заједница 
Рача 

Молба за наставак рада на 
водоводној мрежи 

У току 

10 14.05.2021. 
Физичко 

лице 

Обнова захтева за 
надокнаду штете настале 

услед појаве клизишта 
У току 

11 03.06.2021. 

Туристичка 
организација 
Тара-Дрина 

Бајина 
Башта 

Молба за замену 
дотрајалих даски на 

пантонској плажи у Перућцу 

Реализовале службе 
машинског и грађевинског 

одржавања. 

12 16.06.2021. 
„TRIANGLE 
FISH” д.о.о. 
Заовине бб 

Молба за заједничко 
одржавање пута у Новој 

Вежањи 

Одговор на Допис-Молбу је 
достављен 12.08.2021. 

13 21.06.2021. 

72. бригада 
за 

специјалне 
операције 

Војске 
Србије 

Захтев за реализацију 
обуке у роњењу 

припадника ВС на 
Златарском језеру 

Захтев је ододбрен 

14 23.07.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете за 

2020. и 2021. годину 
У току 

15 29.07.2021. МЗ Перућац 
Захтев за помоћ у 

сређивању игралишта у 
центру Перућца 

Захтев реализован 

16 17.08.2021. 
ЈП 

„Национални 
парк Тара“ 

Обавештење о 
предстојећим активностима 

на Хидроакумулацији 
„Крушчица“ 

реализовано 

17 18.08.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете У току 

18 19.08.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете У току 

19 22.09.2021. 
Асоцијација 
„Спорт за 

све“ 

Молба за бесплатан 
смештај 35-40 учесника 

дводневног Националног 
еколошко рекреативног 

Молба реализована 
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након 

завршеног поступка 
решавања приговора и/ 

или жалбе) 

Делиградска 
27/I 

Београд 

саветовања у Перућцу, у 
периоду од 15-17.10.2021. 
године, у хотелу „Језеро“ 

20 27.09.2021. 
Месна 

заједница 
Рача 

Молба менаџменту ХЕ за 
наставак реализације 

послова око 
водоснадбевања започетих 

у 2018. години 

У току 

21 04.10.2021. 
Физичко 

лице 
Молба за решење спора 
око парцеле у Заовинама 

У току 

22 06.10.2021. 
Месна 

заједница 
Љештанско 

Молба за финансијска 
средства за асфалтирање 

пута 

Представницима 
презентавано да нисмо у 
могућности да изађемо у 

сусрет по молби 

23 08.10.2021. 
Физичко 

лице 

Захтев за пренос 
власништва за бесплатне 

акције 
Одговорено по захтеву 

24 08.10.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за коришћење 

парцела 
Одговорено по захтеву 

25 12.10.2021. 

Техничка 
школа 
Бајина 
Башта 

Молба за обављање 
практичне наставе ученика 

Предлог уговора доставњен 
у Управу ЈП ЕПСа 

26 18.10.2021. 
ЈП 

„Национални 
парк Тара“ 

Захтев за прикључење 
објекта „Улазна капија НП 

Тара“ у Перућцу на оптички 
кабал 

У току 

27 20.10.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете У току 

28 20.10.2021. 
Физичко 

лице 
Захтев за накнаду штете У току 

29 27.10.2021. 

Град Ужице 
Градска 

управа за 
урбанизам, 
изградњу и 
имовинско-

правне 
послове 

Захтев за давање 
сагласности за озакоњење 

стамбеног објекта 
У току 

3.5. Огранак ТЕ-КО Костолац 

Извештај сарадње са заинтересованим странама ЈП Електропривреда Србије - Огранак 
ТЕ-КО Костолац, за период од 01. јануара, 2021. до 31. децембра, 2021. године израђен 
је у складу са Планом сарадње са заинтересованим странама ЈП ЕПС – Огранак ТЕ-КО 
Костолац из јануара месеца 2019. године, а на основу препорука у погледу садржаја и 
форме, односно одобреном формату за извештавање – 05.03.2019. године, који је дала 
Европска банка за обнову и развој. 

Извештајем су обрађене представке, одговори и информације из појединачних 
извештаја одговорних сектора и служби у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. 
године. Активности ЈП ЕПС – Огранак ТЕ-КО Костолац са заинтересованим странама 
обухваћене овим извештајем су у складу са одобреним форматом за извештавање 
представњене табеларно – табела 1. и табела 2. Активности везане за срадњу са 
заинтересованим странама у 2021. години, у Огранку ТЕ-КО Костолац, протекле су у 
знаку превентивних мера за очување здравља запослених и у складу са условима 
пословања изазваним Ковидом 19.  
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Сарадњу ЈП ЕПС са заинтересованим странама, у смислу друштвено одговорног 
пословања на нивоу Огранка ТЕ-КО Костолац, обележиле су следеће активности: 

 ЈП Електропривреда Србије и Град Пожаревац потписали су Споразум о 
уређењу међусобних односа и финансирању поправке и унапређења 
инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца. Споразумом су 
обухваћени инфраструктурни објекти на територији Града Пожаревца и ГО 
Костолац.  

 ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО Костолац кроз помоћ и остварену сарадњу чини чврсту 
спону за развој добрих односа у оквирима локалне заједнице. Између осталог 
остварена је сарадња и помоћ са: Техничком школом са домом ученика „Никола 
Тесла” Костолац, ФК „Војвода Миленко” из Кличевца, верским заједницама и 
социјално угроженима којима је пружена помоћ у угљу. Култура и спорт 
зеједнице подржани су сарадњом са Културно уметничким друштвом „Божидар 
Димитријевић Козица” и Удружењем „Маратон тим” Пожаревац за реализацију 
V костолачког Виминацијум полумаратона под називом “Трка легионара” и 
првенства Србије у полумаратону и друго. 

 Служба за имовинско-правне односе обрађивала је захтеве који су се најчешће 
односили на парцеле обухваћене споразумима о надели из ранијих периода. 

 У складу са Законом о дуалном образовању које спроводи Министарство 
просвете, науке и техничког развоја у сарадњи са Привредном комором Србије, 
пословодство ЈП ЕПС- Огранак ТЕ-КО Костолац, исказало је спремност за 
пружање подршке у реализацији васпитања и образовања ученика по дуалном 
моделу уз подршку Градске општине Костолац, Града Пожаревца и Техничке 
школе са домом ученика „Никола Тесла” Костолац. 

У складу са Актом о процени ризика у ЈП „Електропривреда Србије“ и Планом примене 
мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести на радном месту и у 
радној околини у ЈП „Електропривреда Србије“, објављивање података обављано је 
путем веб презентације www.eps.rs и листова „ЕПС Енергија” и „ЕПС Енергија 
Костолац”, као и путем интерних мрежа „е- инфо” и „ИНФО ТЕКО”, преко којих се 
редовно пласирају сервисне информације од важности за запослене и јавност. 

Схватајући значај јавног мњења и медијских сервиса, Служба за односе са јавношћу 
сарађује са релевантним медијским кућама путем којих правовремено и континуирано 
информише јавност о темама од значаја. 

Активност планиране за наредни период у Огранку ТЕ-КО Костолац усмерене су на 
реализацију Пакета Пројеката ТЕ „Костолац Б“ и кредитни аранжман Републике Србије 
и НР Кине која се реализује из кредита „Ексим” банке, као и на пројекат од државног 
значаја Ветропарк Костолац. 

Табела 6 Представке заинтересованих страна у огранку ТЕ – КО Костолац 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука (уписује се након 
завршеног поступка 

решавања приговора и/ или 
жалбе) 

1 17.02. 2021 Физичко лице 
Захтев за накнаду 

штете 
Одговорено је писаним путем 

3 12.03. 2021. 

Удружење 
грађана 

“Кличевачки 
идол 

Захтев за решавање 
проблема дивље 

депоније 

Упућен је позив за састанак 
локалним властима за 

изналажење заједничког 
решења 

5 06.04. 2021. 
Република 

Србија 
Допис 

Испитани су наводи из дописа и 
формилисан одговор 

6 13.04. 2021. 

Генерални 
секретаријат 
председника 
Републике 

Захтев за утврђивање 
имовинско-правних 

односа 

Служба за имовнско правне 
послове након увида у архиву и 

утврђеног чињеничног стања 
приредила је нацрт одговора. 

http://www.eps.rs/
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука (уписује се након 
завршеног поступка 

решавања приговора и/ или 
жалбе) 

7 13.04. 2021. 
Андрићев 
венац бр.1 

Београд 

Захтев за 
информације о 

парцелама 

Служба за имовнско правне 
послове након увида у архиву и 

утврђеног чињеничног стања 
приредила је нацрт одговора. 

8 15.04. 2021. Физичко лице 
Захтев за накнаду 

штете 

Захтев је упућен Управи путем 
мејла. Служба за имовнско 

правне послове формирала је 
комисију која је са геодетима 
изашла на терен и сачинила 

извештај. Извештај је прослеђен 
директору корпоративних 

послова. Уприличен је састанак 
са подносиоцем захтева и 

приступљено је санацији штете. 

9 16.04. 2021. Физичко лице Молба 

ЈП ЕПС –Огранак ТЕ-КО 
костолац подржало је 

реализацију образовања по 
дуалном моделу 

10 28.04. 2021. 

Техничка 
школа са 

домом 
ученика 
“Никола 
Тесла” 

Костолац 

Посета Посета реализована 

11 05.05. 2021. 
НИПД “Реч 
народа” а.д. 
Пожаревац. 

Захтев Одговор 

12 10.06. 2021 Физичко лице Допис 
Испитани су наводи из дописа 

увидом у документацију и 
формулисан одговор. 

13 25.06. 2021 
PD “Duga – 
Sky” d.o.o. 
Požarevac 

Захтев за 
информацијама  

Припремљене подлоге за 
формулацију одговора 

прослеђене су Управи ЈП ЕПС  

14 10.09. 2021. 
“Presenting 

media” 
Смедерево 

Захтев за 
информацијама 

Припремљене подлоге за 
формулацију одговора 

прослеђене су Управи ЈП ЕПС  

15 14.09. 2021. 
„ТЕ2 медиа” 
Пожаревац 

Пријава штете 

Саставњена службена белешка. 
Заказан је састанак са 
подносиоцем захтева. 

Планирана је санација штете 

16 30.11. 2021. Физичко лице 

Молба за снимање 
дроном за потребе 
пројекта “Напредне 

технологије у 
површинској 

експлоатацији” 

Снимање је одобрено и 
обављено уз надзор Сектора за 

ризике. 

17 06.12. 2021. 

“N1” 
телевизија, 

Омладинских 
бригада 86п, 
Нови Београд 

Захтев за 
информацијама   

Припремљене подлоге за 
формулацију одговора 

прослеђене су Управи ЈП ЕПС 

18 20.12. 2021. 

САТ 
Телевизија и 

Градска 
општина 
Костолац 

Захтев за 
информацијама  

Припремљене подлоге за 
формулацију одговора 

прослеђене су Управи ЈП ЕПС 
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3.6. Огранак ТЕНТ 

Овај Извештај приказује активности ЈП ЕПС – Огранака ТЕНТ Обреновац са 
заинтересованим странама у периоду 01.01.-31.12.2021. године. Извештајем су 
обрађене основне информације из одговорних сектора и служби, као и захтева, молби 
и сл. 

Сарадња са Министарством рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарством заштите животне средине и осталим 
надлежним органима писаном и усменом комуникацијом од стране овлашћених лица у 
Огранку, а ради обављања редовних производних и пословних активности и 
реализације инвестиционих пројеката.  

Са Управама градских општина Обреновац и Лазаревац, Свилајнац и Рашка писаном и 
усменом комуникцијом од стране овлашћених лица ради озакоњења објеката,  
прибављања преписа грађевинских и употребних дозвола и остале документације 
неопходне за упис права својине ЈП ЕПС на непокретностима. 

Унапређење односа са заинтересованим страна врши се путем сталне комуникације са 
домаћим и страним пословним партнерима – добављачима, извршиоцима услуга и 
извођачима радова у објектима Огранка ТЕНТ – комуникација прописана Законом о 
јавним набавкама и комуникација везана за реализацију – извршење уговорених 
обавеза. 

Остварена је сарадња са инспекцијским органима кроз инспекцијски надзор. У Огранку 
ТЕНТ у наведеном периоду на локацији ТЕНТ Б и ТЕ „Колубара А“ извршени су по један 
инспекцијски преглед Инспекције рада, услед повреде на раду запослених. 
Записницима је констатовано да на основу утврђеног чињеничног стања о настанку 
повреда на раду, инспектори рада неће предузимати мере у складу са овлашћењима.  

На свим локацијама Огранка ТЕНТ изузев ТЕ „Морава“, више пута инспектори рада 
извршили су контролне надзоре извођача радова, на основу којих нису покренути даљи 
поступци. Инспекција МУП РС је у Огранку ТЕНТ у 2021. години, извршила 4 редовна, 1 
ванредни и 5 контролних инспекцијских надзора. Није поднета ниједна пријава због 
неизвршења мера инспекције нити за учињен привредни преступ или прекршај. У 
посматраном периоду у Огранку ТЕНТ било је укупно 17 редовних и ванредних 
инспекцијских прегледа (по 1 редновни и мешовитти преглед на ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК А 
и ТЕМ, 1 контролни преглед на ТЕК А; 3 ванредна прегледа на ТЕНТ А, по 1 на ТЕНТ Б 
и ТЕК А и 2 на ТЕК) од стране Републичког инспектора за заштиту животне средине и 
редован инспекцијски надзор шумског инспектора на ТЕНТ А и ТЕНТ Б. На основу тих 
прегледа, у току 2021. године, нису покретани даљи поступци против ЈП ЕПС односно 
Огранка ТЕНТ.   

Инспектори су током 2021. године за ТЕНТ издали 7 Решења са 10 мера, и то: 1 решење 
у вези мерења буке (извршено), 3 решења у вези заштите ваздуха (једно извршено, а 
за остала тражено и добијено продужење рока) и 3 решење у вези управљања отпадом 
(делимично извршена уз молбу за продужење рока). 

У току 2021. године, достављен је један приговор јавности који се односио на локацију 
ТЕНТ А и осам приговора јавности који су се односили на локацију ТЕК А. Све приспеле 
представке надлежне службе су одмах узимале у рад и по истима је поступљено 
испуњењем основаних захтева заинтересованих страна. Представке – притужбе које су 
грађани поднели инспекцији за заштиту животне средине у највећем броју случајева 
нису биле основане те након достављања извештаја о активностима Огранка – 
организационе целине инспектори нису давали налоге за отклањање евентуалних 
недостатака у раду служби Огранка нити су доносили обавезујућа решења. 
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Након завршене ревитализације Блока Б1 на ТЕНТ Б Ушће, блок је пуштен у рад 
26.11.2021. године. Осим повећања снаге, радног века и енергетске ефикасности, ова 
ревитализација унапредиће и услове заштите животне средине. Уградњом система за 
редукцију азотних оксида, позитиван утицај на животну средину огледа се у смањењу 
емисија азотних оксида испод 200 mg/m3. Настављена је изградња на највреднијем 
еколошком пројекту од 202 милиона евра који ће трајно унапредити и осигурати заштиту 
животне средине - изградња постројења за одсумпоравање димних гасова на четири од 
шест блокова термоелектране ТЕНТА, А3-А6. Прогрес се огледа у сваком сегменту, 
најобимнији радови извођени су на силосу за складиштење гипса и на два апсорбера 
(прогрес радова на крају године је био 74,5%. Ако се узме у обзир и опрема која је 
израђена и увезена, достигнут је кумулативни физички напредак од 83%). Пројекат је 
комунициран ка широј јавности путем медија. 

У Градској општини Лазаревац, дана 15. октобра 2021. године, уз присуство 
заинтересованих страна, одржана је јавна расправа и презентација Студије о процени 
утицаја на животну средину пројекта „Изградња помоћне котларнице на ТЕ „Колубара“, 
фаза I са два вреловодна котла на КПГ. Није било примедби на студију. Од 
Министарства заштите животне средине добијана je сагласност на студију Решењем бр. 
353-02-2286/2021-03 од 29.10.2021. године.  

Ради унапређења квалитета живота грађана Градске општине Обреновац на чијој 
територији се одвија производња електричне енергије у две термоелектране, између ЈП 
ЕПС, Огранка ТЕНТ и Градске општине Обреновац, закључен је Анекс бр. 3 Споразума 
о сарадњи на реализацији пројеката јавне намене на територији Градске општине 
Обреновац, ЈП ЕПС бр. 20600-Е-0301-188274/2-2021 од 22.06.2021. године, којим су 
регулисани међусобни односи у вези са финансирањем објеката за јавну намену: 
Пројекат изградње главне трасе новог топловода Магистрала III од ТЕНТ А до насеља 
„Потића воће“ у Обреновцу-измену процењене вредности и финансирање новог 
Пројекта изградње Источне магистрале са пратећим конзумом ТП 25 Б, у периоду од 
2019. до 2023. године и Анекс бр.4. Споразума, ЈП ЕПС бр. 20600-12.01-188274/6-2021 
од 24.09.2021. године, којим је регулисана допуна намене срестава по овом Споразуму. 
На бази ових анекса Споразума закључени су одговарајући уговори између ЈП ЕПС, 
Огранка ТЕНТ, Градске општине Обреновац и ЈКП „Топловод“ Обреновац, којима се ЈП 
ЕПС, Огранак ТЕНТ обавезао да у складу са својим Трогодишњим планом пословања и 
годишњим плановима финансира наведене пројекте, који су од изузетног значаја како 
за грађане на подручју ГО Обреновца тако и за ширу заједницу. 

ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ и Градска општина Обреновац, закључили су и Споразум број 2 
о сарадњи на реализацији пројеката јавне намене на територији Градске општине 
Обреновац, бр. 03.01.-34692/1 од 29.04.2021. године и Анекс споразума бр. 03.01-
414345/2-2021 од 24.09.2021. године. Наведеним Споразумом регулисани су међусобни 
односи између уговорних стана у вези реализације пројеката јавне намене на територији 
ГО Обреновац, који су од стране ГО препознати као приоритетни пројекти чијом 
реализацијом би се знатно побољшао квалитет живота њених грађана, и то пројекат 
изградње вртића у Баричу и Пројекат асфалтирања некатегорисаних путева на 
територији ГО Обреновац. Овим Споразумом ЈП ЕПС се обавезао на финансирање 
утврђених пројеката објеката јавне намене у складу са Трогодишњим планом 
пословања за период 2021-2023. године.) 

На бази Споразума број 2, ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ је закључио Уговор о реализацији 
пројекта изградње вртића у Баричу бр. 03.01-34827/1-2021 од 29.04.2021. године и 
Уговор о реализацији пројекта асфалтирања некатегорисаних путева на територији ГО 
Обреновац бр. 03.01-34767/1-2021 од 29.04.2021. године и Анекс бр. 12.01-414345/3-
2021 од 24.09.2021. године, са Градском општином Обреновац и Јавним предузећем за 
изградњу Обреновца. Овим уговорима ЈП ЕПС као компанија посвећена спречавању 
негативних утицаја на животну средину кроз инвестирање и финансирање пројеката од 
значаја за екологију и унапређење квалитета живота грађана у срединама у којима 
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послују њени огранци, се обавезао да финансира наведене пројекте који су од 
вишеструког значаја за грађане са подручја ГО Обреновца. Бригу о локалној заједници 
Огранак ТЕНТ осим кроз заштиту животне средине, испољава и кроз производњу 
топлотне енергије ТЕ „Никола Тесла А“, за систем даљинског грејања Обреновца А, а 
ТЕ „Колубара“ Велики Црљени кроз производњу, дистрибуцију и испоруку топлотне 
енергије и одржавање система даљинског грејања за физичка и правна лица (основна 
школа, амбуланта Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ из Лазаревца, предшколска 
установа, обданиште, апотека...) у Великим Црљенима. Такође, Огранак ТЕНТ - ТЕ 
„Колубара“ Велики Црљени заједно са МЗ Велики Црљени производи и дистрибуира 
мештанима питку воду и финансира редовне анализе квалитета ове воде. У Огранку 
ТЕНТ у посматраном периоду 11 студената са Београдског универзитета обавило је 
стручну праксу, а 30 студената и 7 професора факултета Техничких наука из Чачка дана 
24.6.2021. године посетило је ТЕНТ. У току 2021. године ватрогасна јединица ТЕ 
„Колубара“ је угасила 14 спољних пожара – пожара ван ТЕ Колубара (у Великим 
Црљенима – пожари на 3 куће, једном стану – бараци, ресторану, трави и обали поред 
стамбеног објекта и пожар на димњаку кафане преко пута ТЕК; Соколову – пожар у делу 
куће и пожар у монтажном објекту, Степојевцу – далековод и помоћни објекат; 
Миросаљцима – трава и растиње на игралишту; Врбовно – испомоћ у гашењу ниског 
растиња) и Вреоци – гашење пожара на 5-6 хектара земљишта Огранка РБ Колубара).  

Табела 7 Представке заинтересованих страна у огранку ТЕНТ 

Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након завршеног 

поступка решавања 
приговора и/ или жалбе) 

1 11.01.2021. 

Мештанин 
Великих 
Црљена 

Републичкој 
инспекцији за 

ЗЖС 

Загађење ваздуха из 
димњака ТЕ 
„Колубара“ 

Републичком инспектору су, по 
захтеву, истога дана, 

11.01.2021.године а затим и 
27.01.2021.године достављени 

тражени подаци – образложења 
у вези кретања и заустављања 

колтова и сати рада котлова 

2 26.01.2021. Физичко лице  

Бука и вибрације од 
претоварних мостова 

на допреми угља и 
угљена прашина са 

допреме угља 

Начелнику инспекције је дана 
27.01.2021. достављен 

Извештај о мерењу буке у 
2020.год., републички 

инспектори су у фебруару 
2021.године извршили ванредни 
инспекцијски надзор, Добијено 
је решење број 908-480-501-
00010/2021-07 од 05.03.2021. 

3 05.08.2021. 

Мештани 
Великих 
Црљена 

Министарству 
рударства и 
енергетике 

Информација у вези 
утицаја ТЕ „Колубара“ 
на животну средину и 

разлозима 
незадовољства 

грађана 

По захтеву које је МРЕ упутило 
Кабинету дир. ЕПС сачињен је 

одговор и исти 
06.08.2021.године електронском 

поштом достављен на даље 
поступање  

4 25.08.2021. 
Месна 

заједница 
Велики Црљени 

Захтев за накнаду 
штете домаћинству 
Петровић Милоја 

настале изливањем 
воде због пуцања 

вододводне цеви ТЕ 
„Колубара“ 

Сачињен предлог уговора о 
вансудском поравнању и исти уз 

документацију достављен на 
сагласност  

5 26.10.2021. Адвокат 
Развејавање пепела 
приликом превоза 
пепела камионима 

Дана 03.11.2021.године 
Министарству за заштиту 

животне средине достављена је 
Изјава број 20600-Е.03.04.-
544808/1-2021 са траженим 

подацима као и републичком 
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Ред. 
бр. 

Датум 
подношења 

Подносилац 
Предмет приговора, 

жалбе 

Одлука 
(уписује се након завршеног 

поступка решавања 
приговора и/ или жалбе) 

инспектору, електронском 
поштом. 

6 02.11.2021. физичко лице 

Проблем изливања из 
канализационих 

шахти ТЕК и 
плављења дворишта 

мештана 

Поднета пријава број 03.04.-
544262/1-2021 Комуналној 

инспекцији ГО Лазаревац, дана 
03.11.2021.године против лица 

које је затрпало шахту ТЕК у 
свом двориштву, физичком лицу 

из Великих Црљена 
Поднета пријава број 03.04.-
569585/1-2021 Комуналној 

инспекцији ГО Лазаревац дана 
15.11.2021. године против 

фирме ДЕВИКС због испирања 
шљунка у канализациону мрежу 

ТЕК 

7 05.11.2021. 

Мештанин 
Великих 
Црљена 

Републичкој 
инспекцији за 

заштиту 
животне 
средине 

Бука из постројења 
ТЕК 

Дана 03.11.2021.године путем 
електронске поште 

реп.инспектору за заштиту 
животне средине достављени су 

тражени подаци 

8 24.11.2021. Физичко лице 

Незаконито 
узурпирање и 

претварање зелене 
површине у паркинг 
од стране станара 

Насеља ТЕК 

Поднета пријава Комуналној 
инспекцији ГО Лазаревац број Е 

03.04.-618005/1 дана 
24.11.2021.године 

9 18.10.2021. 

Мештани 
Обреновца 
Републичкој 

инспекцији за 
ЗЖС 

Појава црног дима у 
поподневним сатима 

из ТЕНТ А 

Инспектор излазио на терен 
19.10.2021. године. Инспектору 
дати тражени подаци. Записник 

није састављен. 
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4. Кључне активности у наредном периоду 

5. Закључак 

ЈП ЕПС, са огранцима у целини, континуирано спроводи све претходно наведене 
активности у комуникацији са заинтересованим странама, у зависности од фаза 
реализација актуелних пројеката. 

Сарадња са заинтересованим странама у већем обиму доводи до тога да се кроз 
питања заштите животне средине или социјална питања постављају и други захтеви 
односно питања која су регулисана другим процедурама или посебним законима. 

Такође, како ЈП ЕПС има територијалну разуђеност на којој послује и различите пројекте 
и активности, то се могу јавити и различити захтеви који могу бити чести и вишебројни. 
У зависности од поменутих фаза, али и потреба и интересовања заинтересованих 
страна, ЈП ЕПС прилагођава и актуелизује начине комуникације, како би испунио своје 
обавезе на најефикаснији могући начин, успоставио примере добре праксе и наставио 
добар тренд друштвено-одговорног пословања. 


