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Када је потписник ових редова прохладног априлског јутра 2001. године први пут ушао у редакцију листа ТЕНТ није 
ни слутио да ће после једне деценије постати његов главни и одговорни уредник, а још мање да ће бити последњи главни 
и одговорни уредник. Али, живот је чудо... Овим бројем листа ТЕНТ који је пред вама, 534-тим по реду, завршавамо са 
радом на издавању листа. 

Лист ТЕНТ је објављиван 36 година. Његова претеча је био „Информативни билтен“ који је излазио годину дана па мо-
жемо рећи да организовано информисање у обреновачким термоелектранама има традицију дугу 37 година. Тридесет-
седам година новинари ТЕНТ-а су бележили многа дешавања, важне и мање важне догађаје, производне успехе и кризе 
у највећем произвођачу струје у Србији, али и пратили шта чине Обреновчани. Редакција је увек имала на уму да треба 
стално да доприноси међусобном уважавању и поштовању Обреновца и највеће фабрике на територији ове београдске 
општине. За свој рад редакција је добила неколико награда од којих нам је најдража Специјална повеља Удружења нови-
нара Србије јер су нам је уручиле колеге.

Са новом реорганизацијом ЕПС-а дошло је и до централизације послова односа с јавношћу. Од 1. јула ове године 
постајемо део Сектора за односе с јавношћу ЈП ЕПС као и све друге редакције које су  постојале при привредним друшт-
вима. Почиње издавање листа ЕПС ЕНЕРГИЈА и ту настављамо да радимо свој посао. Надамо се и другим пословима јер 
се односи с јавношћу никако не могу свести само на издавање једног часописа.  

Ма колико осећали жал и носталгију за новинама, морамо нагласити да није само лист ТЕНТ био „производ“ Одељења 
за односе с јавношћу и информисање ПД ТЕНТ. Подсећамо да смо у последњих неколико година развили и унапредили 
читав низ активности на што бољем представљању ТЕНТ-а у јавности. Писали смо текстове за локалне медије и за разне 
велике новине. Урадили смо 16  промотивних филмова (чак 5 о прошлогодишњој поплави) од којих је већи део приказ-
ан на сајмовима и саветовањима. Направили смо 10 публикација (три су урађене и на енглеском језику) од којих су неке 
штампане за потребе разних презентација, а неке су остале у електронској форми доступне посетиоцима нашег сајта. 
Развили смо, почев од јануара 2014. године, систем електронског информисања ТЕНТ-инфо путем којег смо инфор-
мације слали шефовима служби, руководиоцима сектора и директорима. На сајту www.tent.rs осим информација обја-
вљујемо и стручне радове запослених, обавештења, објављујемо тендере, филмове, публикације...а месечни број посета 
често буде и преко 11.000. И можда наш највећи подухват: започели смо дигитализацију свих бројева листа ТЕНТ (што 
је, иначе, један од циљева квалитета ТЕНТ-а у 2015. години) са жељом да период од 37 година у развоју ТЕНТ-а и Об-
реновца трајно заштитимо и учинимо га доступним свима који буду за то заинтересовани. Сигурни смо да једног дана 
ниједан озбиљан истраживач или историчар неће моћи да се „бави“ животом у Обреновцу крајем прошлог и почетком 
овог века а да не користи као један од извора и наш лист.

Морамо, такође, да истакнемо да смо сасвим сами и на своју иницијативу овладали припремом листа за штампање, 
унапредили смо дизајн листа, ушли смо у „тајне“ одржавања и ажурирања сајта, савладали смо снимање камером и мон-
тажу филмова...На тај начин смо нашој фирми уштедели велики новац који би отишао разним агенцијама за услуге ове 
врсте. Желели смо да се бавимо и пословима протокола, али нам није пружена права шанса.

 Затварамо, дакле, једну страницу у нашим животима и раду и отварамо нову. Све што знамо и умемо нудимо Сектору 
за односе с јавношћу ЈП ЕПС.

Р. Радосављевић
3

Стигосмо до последњег броја...

УВОДНИК
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У историји „Електропривреде 
Србије“ ова година остаће за-
писана као она у којој су за-

почете корените реформе и реор-
ганизација, којом ЕПС треба да 
постане успешна и профитабилна 
компанија, налик европској конку-
ренцији. Свима нама је на првом 
месту интерес целог ЕПС-а, не само 
појединих делова система, каже у 
разговору за наш лист Александар 
Обрадовић, директор „Електропри-
вреде Србије“.

Први човек „Електропривре-
де Србије“ указује и да је 1.јул дан 
када ће бити завршена прва фаза 
корпоративизације ЕПС-а и када 
се креће у другу фазу, која доноси 
суштинске промене. Сагласно одлу-
кама Надзорног одбора ЈП ЕПС и уз 
сагласност Владе Србије, од 1.јула 
сва досадашња привредна друштва 
за производњу угља и електрич-
не енергије припајају се матичном 
предузећу ЈП ЕПС, док се четири 
привредна друштва за дистрибу-
цију електричне енергије припајају 
„Електродистрибуцији Београд“ и 
постају „ЕПС Дистрибуција“.

- Све промене које спроводи-
мо доказ су да ЕПС испуњава по-
стављене задатке оснивача – Владе 
Србије. Најважнија је промена фи-
лозофије рада. Ово су највеће, ис-
торијске промене у ЕПС-у јер су све 
претходне владе причале о потреби 
реорганизације ЕПС-а и о потреби 
да се постави ново, ефикасније и од-
говорније управљање компанијом, 
али је само ова влада то и урадила 
– каже Обрадовић. – Када заврши-
мо прву фазу корпоративизације, то 
нам даје кредибилитет да ћемо и у 
осталим фазама испунити циљеве 
предвиђене реорганизацијом. Наш 
процес реорганизације иде по пла-
ну. Остаје још да усвојимо План фи-
нансијске консолидације у сарадњи 
са Светском банком, Међународ-
ним монетарним фондом и Европ-
ском банком за обнову и развој. 
Најважније је што имамо подршку 

ових међународних финансијских ин-
ституција.

Шта тачно предвиђа та прва фаза?
Прва фаза завршава се 1.јула и ства-

рају се предуслови за остварење уште-
да, односно предуслови да се промене 
услови рада, да се укину непотребна 
директорска места, да се практично 
направи нова организациона шема, 
да се направе нови процеси. Идеја је 
да од 1.јула 2015. до 1.јула 2016. годи-
не направимо тотално нове процесе. 
Ти нови процеси резултираће новом 
организационом шемом која ће после 
важити у акционарском друштву. Зна-
чи, битно је да се разликује прва фаза 
од друге. Суштинске промене настају 
од 1.јула 2015. до 1.јула 2016. године, 

а обавеза сваког извршног директора, 
а онда и сваког директора сектора је 
да уреди процесе по својој вертикали.

Шта све подразумевају те промене?
Сваки сектор у ЈП ЕПС има улогу 

у целом систему „Електропривреде 
Србије“ и са „утегнутим“ секторима 
у целом систему „Електропривреде 
Србије“ имаћемо „утегнут“ и ЕПС. 
Извршни директори имају обавезу 
да преузму потпуну одговорност по 
својим вертикалама. Више неће моћи 
да се дешава да директор задужен за 
производњу или дистрибуцију не зна 
шта се дешава у систему негде у Врању 
или Суботици. Функционалност је 
суштина, а не то о каквој је организа-
ционој средини реч и о томе да ли је 

АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ, ДИРЕКТОР „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“, У РАЗГОВОРУ ЗА ЛИСТ kWh

Интерес ЕПС-а на првом месту

ИЗ ЕПС-а

Све промене које спроводимо доказ су да ЕПС испуњава постављене задатке оснивача – Владе 
Србије. Од фирме која је била силос и у којој је свако гледао систем из жабље перспективе морамо да 
постанемо процесно вођена компанија. Реорганизација и постављање ЕПС-а на здраве ноге циљ је 
сваког запосленог у ЕПС-у.

 ▲ Запослени су наш највреднији ресурс

Да ли запослени треба да се плаше 1.јула и наставка реформи?

Они који стручно и одговорно раде своје послове наравно да не треба да се 

плаше. Запослени у ЕПС-у су највреднији ресурс компаније и то истичем од 

првог дана. Јер без људи овај систем не би могао да издржи и да се избори 

са свим изазовима са којима се суочава из године у годину. Зато и верујем у 

успех реформи, јер је реорганизација и постављање ЕПС-а на здраве ноге циљ 

сваког запосленог у „Електропривреди Србије“.

Александар Обрадовић
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неко огранак или привредно друштво. 
Кад се ради планирање инвестиција у 
производном сектору, циљ је да сек-
тор задужен за инвестиције коор-
динише рад и „Ђердапа“ и ТЕНТ-а 
и осталих производних огранака. 
Шта је био проблем у досадашњем 
функционисању ЕПС-а? То што су 
постојале дирекције које су биле 
чардак ни на небу ни на земљи. Оне 
су нешто планирале, радиле, а нису 
имале овлашћење да на терену иско-
ординирају послове до краја. Свако 
је радио за интересе дела система, 
а не за интерес целокупног ЕПС-а. 
Сада ће бити фокус да сваки изврш-
ни директор у оквиру својих овла-
шћења успостави вертикалу до по-
следњег човека. Значи од врха па 
све до приправника. Тако од фирме 
која је била силос и у којој је свако 
гледао систем из жабље перспекти-
ве морамо да постанемо процесно 
вођена компанија. Сектори треба да 
управљају процесима који су на гло-
балном нивоу јединствени. Интерес 
ЕПС-а је на првом месту, а не ин-
терес делића система „Електропри-
вреде Србије“ и за то су одговорни 
сви. Зато је сада велики притисак на 
извршним директорима и директо-
рима сектора који треба да обједине 
процесе, координишу рад и воде ра-
чуна о интересима ЕПС групе. 

Како ће изгледати припајање 
производних сада привредних 
друштава у ЈП ЕПС, на који начин 
ће се интегрисати њихове целине?

Не можемо 1.јула само „скочити“ 
из једне форме у другу. То је процес 
који сада припремамо. Изабрано је 
мешовито решење. Данашња при-
вредна друштва биће огранци, који 
ће у првој фази задржати поједи-
не специфичне функционалности 
које има зависно друштво. Они ће и 
даље имати своје планирање, своје 
рачуноводство. Не може то да се 
погаси преко ноћи. Не може 2.јула 
неко у матичном ЈП ЕПС да преузме 
све њихове обавезе. Али они су део 
сектора у матичном предузећу ЈП 
ЕПС и одговарају извршном дирек-
тору за делатнот коју обављају. Зато 
ће у првом прелазном периоду бити 
мешовити приступ. Циљ је да секто-
ри изграде своје вертикале, али од-
говорност директора огранка је и 
даље за ту целину и ту функционал-
ност. Поједине области већ су из-
грађене и 1.јула они ће имати врло 

мало изазова пред собом. Од 1.јула 
ЕПС заиста постаје јединствен сис-
тем где ће директори огранака радити 
према упутствима у интересу читаве 
компаније.

Било је оштрих реаговања из 
Војводине поводом формирања је-
динственог Оператора дистрибути-
вног система. Има ли разлога за так-
ве реакције?

Спровођење реформи у „Електро-
привреди Србије“ од самог почетка 
прати низ саплитања и опструкција, 
а све због угрожавања личних, а чес-
то и страначких интереса. Није тачно 
да долази до отимања имовине „Елек-
тровојводине“ и није тачно да ће доћи 
до гашења великог броја радних места 
у том предузећу. Сва имовина која је 
била у „Електровојводини“ и даље ће 
бити на истом месту и сви запослени 
који раде у том предузећу и даље ће 
радити своје послове. Обједињавање 
предузећа за дистрибуцију електрич-
не енергије важно је због тога што је 
Србија кренула у суштинске реформе 
и да би ЕПС постао ефикаснији. Наша 
обавеза према свим грађанима Србије 
је да ниво услуге буде исти на целој 
територији и зато је донета добра по-
словна одлука да се пет дистрибуција 
претвори у једну велику која ће се зва-
ти „ЕПС Дистрибуција“. Важан аспект 
промена у ЕПС-у је тај да политика 
мора да изађе из ЕПС-а. Не можемо 
више да имамо директорске функције 
због политичких интереса.

У којој фази је План финансијске 
консолидације ЕПС-а?

Још се ради на том документу, који 
ће усвојити Влада Србије и у том пла-
ну тачно ће бити наведено који су то 
финансијски параметри које ЕПС 
мора да постигне и те задатке ћемо 
добити најкасније до 1.јула.

Представили сте план реорганиза-
ције, обишли сте сва ПД, шта су вас 
запослени најчешће питали?

Највише их је занимало како ће 
тећи процеси, да ли ће због центра-
лизације појединих функција доћи до 
отпуштања. Одговори су јасни: нико 
неће доћи из Београда да ради посао 
уместо запослених у Краљеву или Но-
вом Саду. И за све промене биће кон-
султовани синдикати. Од синдика-
та очекујемо подршку, јер сви имамо 
исти циљ: да ЕПС буде што бољи, ор-
ганизованији, да послује што ефикас-
није и профитабилније.

А.Муслибеговић (kWh)

Радови санирања и изградње на-
сипа на реци Колубари у заврш-
ној су фази, а локацију радова 

обишли су 9.јуна Милорад Грчић, ди-
ректор Рударског басена „Колубара“, 
Горан Весић, градски менаџер и Дра-
гомир Петронијевић, члан Градског 
већа Београда.

Према речима Милорада Грчића, 
стручњаци Института за водопривре-
ду „Јарослав Черни“ урадили су сва 
три пројекта који су у завршној фази. 
Реч је о изради конструкције трајног 
чепа уз привремени чеп који је напра-
вљен одмах пошто је река пробила у 
тамнавске копове, регулацији реке 
Враничине са Скобаљским потоком 
и регулацији реке Кладнице. Укупна 
вредност свих послова заједно са про-
цесом експропријације износи око 
шест милиона евра, а радови се фи-
нансирају сопственим средствима РБ 
„Колубара“, односно ЈП „Електропри-
вреда Србије“.

- Важно је истаћи да смо у „Колу-
бари“ и ЕПС-у озбиљно схватили ко-
лико је битна превентивна одбрана 
и реализујемо пројекте којима обез-
беђујемо рударски басен да нам се не 
понови катастрофа која нас је задеси-
ла у мају прошле године. Ови пројекти 
ће обезбедити додатну заштиту повр-
шинских копова од вода, поплавних 
таласа и бујичних наноса боље него 
икада, пошто су сада насипи проши-
рени, повишени и квалитет градње 
је на најсавременијем нивоу, рекао је 
Грчић и истакао да је РБ „Колубара“ 
стао на ноге, да се површински копо-
ви опорављају, као и да је остварена 
производња од почетка године већа за 
4,5 одсто од планиране, што гарантује 
да ће током 2015. године рудари поно-
во испунити и пребацити задате нор-
ме у производњи угља.

Горан Весић се у име грађана Београ-
да захвалио „Електропривреди Ср-
бије“ и РБ „Колубара“ на томе што 
кроз ове важне пројекте штите и 
грађане и инфраструктуру Лазаре-
вца. Он је нагласио да се у Београду 
системски ради на појачавању од-
бране од поплава и бујичних поплава 
кроз бројне пројекте.

e-info

Насипи штите 
копове

РАДОВИ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
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ВИСОКА ЕВРОПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА ТЕНТ А

Уз велику помоћ међународне 
заједнице, “Електропривреда Ср-
бије” је успела у периоду након 

2000. године не само да ревитализује 
значајан део својих производних ре-
сурса, већ и да спроведе низ пројека-
та кључних за побољшање енергетске 
ефикасности и заштите животне сре-
дине, доводећи ЕПС у позицију лиде-
ра у овој области у Србији.  Значајан 
број ових пројеката је реализован уз 
велику финансијску подршку Европ-
ске уније од којих је, скоро 200 мили-
она евра, кроз IPA програме, у овом 
периоду уложено у реализацију низа 
пројеката у оквиру ПД ТЕ “Никола Те-
сла” у Обреновцу. Захваљујући томе 
ПД ТЕНТ је у протеклих 15 година 
успело да ревитализује значајан део 
својих производних погона и спрове-
де низ пројеката кључних за побољ-
шање енергетске ефикасности и заш-
тите животне средине. Да су донирана 
средства заиста и наменски утроше-
на могли су да се на лицу места увере 
и потпредседник Европске комисије 
Марош Шефчович и шеф делегације 
Европске комисије у Београду Мајкл 
Девенпорт, који су заједно са својим 
сарадницима почетком јуна месеца 
били у радној посети ПД ТЕНТ. Чла-
нове високе европске делегације су у 
својству домаћина дочекали Алексан-
дар Антић, републички министар ру-
дарства и енергетике, Александар Об-
радовић, директор ЈП ЕПС, Михаило 
Николић, в.д. директора ПД ТЕНТ и 
Милан Петковић, заменик директора 
ПД ТЕНТ. Домаћини су високе гос-
те из иностранства, том приликом, 
упознали са обимом послова који 

су обављени од 2001. године до да-
нас како на рехабилитацији енергет-
ских постројења, побољшању њихо-
ве енергетске ефикасности, тако и на 
унапређењу и заштити животне сре-
дине, а који су урађени уз финансијс-
ку потпору ЕУ. 

Александар Обрадовић, директор 
ЈП ЕПС, захвалио се за сву техничку и 
финансијску помоћ коју је ЕУ пружи-
ла у последње време.

-Новац је одговорно и паметно пот-
рошен, уложен је у пројекте који су 
директно подржани од стране IPA 
фондова   чијом реализацијом су по-
бољшани енергетска ефикасност на-
ших блокова, а, такође, је побољшано 
и стање у еколошкој области у Србији. 

ЕПС ће уз сарадњу и подршку Вла-
де Србије наставити  да послује још 
одговорније и да још више улаже у 
пројекте који ће побољшати енер-
гетску ефикасност у Србији, иста-
као је Александар Обрадовић. 

За Александра Антића, мини-
стра рударства и енергетике у Вла-
ди Републике Србије, ова посета 
представља значајан дан за српску 
енергетику и прилику да се у ди-
ректном дијалогу са најзначајнијим 
представником Европске комиси-
је за енергетику, дефинишу и одре-
де заједнички приоритети, и да се, 
пре свега, разговара о енергетској 
будућности Србије и питањима од 
заједничког интереса како за Ср-

Средства из донација одговорно и наменски 
утрошена
Захваљујући финансијској 
подршци Европске уније у 
износу од 200 милиона евра 
ПД ТЕНТ је у протеклих 15 
година успело да ревитализује 
значајан део својих 
производних погона и спроведе 
низ пројеката кључних за 
побољшање енергетске 
ефикасности и заштите 
животне средине  

На команди блока ТЕНТ А-3

ЕУ је у протеклих петнаест година помогла ПД ТЕНТ са 200 милиона евра
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бију, као кандидата за улазак у ЕУ, тако  
и за саму Унију.

-У протеклих годину дана напра-
вили смо значајан искорак у погледу 
имплементације европске регулативе. 
Усвајањем новог Закона о енергети-
ци Србија је у потпуности транспоно-
вала све директиве које су биле наша 

обавеза. Од 1. јануара 2015. године 
примењујемо трећи енергетски пакет, 
направили смо значајан искорак у до-
вођењу у ред наших јавних предузећа, 
пре свега мислим на ЈП “Србијагас”  
и ЈП ЕПС. ЕПС се налази у финалној 
фази реструктурирања које ће обез-
бедити да послује као модерно орга-
низована компанија, организована на 
европским вредностима и критерију-
мима, нагласио је министар Антић.

Он је потом истакао да се овом по-
сетом пружа одлична прилика да у 
разговорима са потпредседником 
Шефчовичем, који је, како је рекао ми-
нистар Антић, велики пријатељ Ср-

бије, Србија нађе своје место у плано-
вима енергетске уније за коју је високи 
гост и задужен. 

Марош Шефчовић, потпредсеник 
Европске комисије, иначе, велики 
стручњак у области енергетике, иста-
као је да се Србија развија у одличном 
правцу када је реч о енергетици. Он је 

том приликом рекао да је импресиони-
ран постигнутим резултатима у про-
теклом периоду, којима је ова електра-
на,  уз подршку ЕУ, трансформисана у 
много ефикасније постројење.

-Поносан сам што могу да конста-
тујем да је европски новац добро упо-
требљен и да је квалитет живота људи 
знатно побољшан, што је јако важно, 
рекао је Марош Шефчовић.

Према речима Михаила Николића, 
в.д. директора ПД ТЕНТ, Европска 
унија је са скоро 200 милиона евра, кроз 
IPA фондове, учествовала у финанси-
рању рехабилитације блокова А-5 у ТЕ 
“Колубара”, ТЕНТ А-3, ТЕНТ А-5, у 

имплементацији новог система отпе-
пељивања на ТЕНТ Б. Део средстава 
из донације Европске уније у помену-
том периоду употребљен је и за реали-
зацију више еколошких пројеката, и 
то  за смањење емисија на блоковима 
ТЕНТ А-6 и ТЕНТ Б-1 и Б-2. У пери-
оду од 2011-2013, реализован је проје-
кат CEMS који је за циљ имао усагла-
шавање са Директивом ЕУ 2001/80, 
LCPD и европским стандардима у који 
је уложено 1,7 милиона евра.

На презентацији о до сада спрове-
деним као и планираним пројекти-
ма који су финансијски подржани од 
стране Европске уније истакнуто је  
да су наредни пројекти који треба да 
се реализују, а еколошки су значајни, 
изградња постројења за третман от-
падних вода на ТЕНТ Б и ТЕНТ А са 
циљем да се све воде загађене током 
технолошких процеса у електрани 
прераде и доведу на ниво који обез-
беђује даље несметано коришћење 
природних ресурса у погледу квали-
тета, количина и намене. У изградња 
ових постројења Европска унија ће, 
такође, уложити средства из IPA фон-
да у укупном износту од нешто више 
од 13 милиона евра за оба пројекта. 
Још 4,384 милиона евра ЕУ ће до-
нирати за реализацију пројекта по-
бољшања квалитета ваздуха кроз 
смањење емисије прашине из термо-
електране “Морава” у Свилајнцу, јед-
ном од огранака ПД ТЕНТ.

Чланови високе европске делега-
ције су, такође, могли чути на презен-
тацији да је, реконструкцијом елек-
трофилтерских постројења чак од 3 
до 8 пута смањена емисија честица; 
емисија прашкастих материја је све-
дена на испод 50 милиграма по нор-
малном метру кубном што је у складу 
са европским стандардима. Њиховом 
реконструкцијом унапређен је и сис-
тем регулације и успостављена мо-
ниторинг веза са CEMS, а значајно 
су побољшани и услови свих житеља 
који живе у околини термоелектрана. 
Новим системом отпепељивања спре-
чено је развејавање пепела са стоти-
не хектара депонија, 10 пута смањена 
количина воде за транспорт пепела, 
трајно је заустављено загађење под-
земних вода и река…

Гости су током посете, у пратњи 
великог броја новинара, обишли ко-
мандну салу блока ТЕНТ А-3 и елек-
трофилтерско постројење блока 
ТЕНТ А-6. 

М.Вуковић

Михаило Николић, в.д. директора ПД ТЕНТ, говори о улагањима ЕУ у ПД ТЕНТ

Средства ЕУ искоришћена за ревитализацију постројења и заштиту животне 
средине
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИКА ЈП ЕПС У ТЕНТ А

Синергијом производње угља и енергије до 
курентног 
производа

На састанку произвођача енергије 
и угља ЈП ЕПС, одржаном среди-
ном јуна у ТЕНТ А, директори 

привредних друштава термо, хидро и 
рударског сектора „Електропривреде 
Србије“ поднели су извештаје о про-
изводњи електричне енергије и угља у 
првој половини  ове године и размотри-
ли планове производње до краја године, 
као и реализацију програма одржавања 
производних капацитета у 2015. годи-
ни. Учесници састанка су том прили-
ком информисани и о току досадашње 
реализације статусних промена ЈП ЕПС 
које ће се од 1. јула трансформисати у 
јединствено предузеће за производњу 
енергије.

Према речима Драгана Јовановића, 
извршног директора за производњу 
енергије ЈП ЕПС, „Електропривреда 
Србије“ је у ову годину ушла у доста 
сложеним приликама насталим после 
прошлогодишњих поплава, које су по-
годиле све значајне капацитете у ЕПС-у. 

- У заиста сложеним условима успе-
ли смо да санирамо објекте који су били 
оштећени у поплавама и бујицама, да 
механизацију, пре свега рударску, дове-
демо у функционално стање, тако да у 
овом тренуку могу да кажем да, и када 
је реч о производњи угља и када се ради 
о производњи електричне енергије, ми 
затварамо наше билансне обавезе, тако 
да наши потрошачи нису осетили по-
следице ових немилих догађаја, рекао 
је директор Јовановић и додао да се, по-
ред тога, спроводе редовни годишњи 
програми ремонтних активности, као 
и планирани инвестициони послови до 
краја године, како би следећа зима била 
дочекана спремно са свим производним 
капацитетима у раду. 

Слободан Митровић, извршни ди-
ректор за производњу угља у ЕПС-у, је 
истакао да је циљ да се процесом корпо-
ративизације ЈП ЕПС успостави једин-
ствен систем који ће имати заједничку 
функцију, са опредељењем да произве-
дени киловат-сат електричне енергије 
остваримо по најповољнијој цени и који 
ће увек бити курентан у региону.

-Кораком који смо начинили у овој 
фази процеса корпоративизације же-

лимо да постигнемо једну велику си-
нергију произвођача угља и електричне 
енергије од заједничке производње до 
заједничког планирања. Наш заједнич-
ки производ морамо да одржимо, уз по-
штовање свих мера заштите животне 
средине, поштовање мера безбедности 
и заштите здравља и живота на раду. 
То су општи постулати које сви морамо 
поштовати, а да, при томе, обезбедимо 
и производ који ће бити конкурентан у 
окружењу у којем живимо и радимо јер 
је то једини сигуран начин за опстанак 
у будућности, рекао је Слободан Мит-
ровић.

За Александра Сурлу, извршног ди-
ректора за финансијске послове ЈП 
ЕПС, од 1. јула ће ова компанија и фор-
мално-правно променити свој статус и 
постати једно предузеће са комплетном 
производњом енергије и угља. 

-Ради се о стратешки организационо 
великој промени која суштински треба 
да побољша ефикасност у свим перфор-
мансама, како у производњи тако и у 
дистрибуцији. То је нешто што се не де-
шава преко ноћи, већ ће трајати две до 
три године, истиче Александар Сурла. 

За првих шест месеци на слободном 
тржишту електричне енергије ЈП ЕПС 
је, по уговору, продао око 1,45 милијар-
ди киловат-часова електричне енергије 
и тиме остварио зараду око 53 мили-
она евра, речено је на састанку. У јулу и 
августу очекује се продаја још 300-350 
милиона киловат-часова електричне 
енергије. На депонијама угља у термо-
електранама које се снабдевају угљем 
из РБ „Колубара“ налази се око 600.000 

тона угља више од плана. Имајући у 
виду овакво стање на депонијама угља 
и уз услов да се у наредних шест месе-
ци оствари планирана прозводња у РБ 
„Колубара“, депоније угља на депонија-
ма у ТЕНТ А, ТЕНТ Б и ТЕК ће, крајем 
септембра, бити максимално попуњене.

Михаило Николић, в.д. директора 
ПД ТЕНТ, је, упознавши све са личном 
картом предузећа,  истакао да после ре-
хабилитација постројења у овом при-
вредном друштву, и додатног повећања 
снаге појединих блокова, ПД ТЕНТ од 
2012. године може, годишње, да испору-
чи преко 21 милијарду киловат-часова 
електричне енергије дајући тиме велики 
допринос стабилности рада електрое-
нергетског система Србије.

Према речима Љубише Михаило-
вића, директора за производњу у ПД 
ТЕНТ, за првих пет месеци ПД ТЕНТ 
је произвело и електроенергетском сис-
тему предало нешто преко 7 милијар-
ди киловат-часова електричне енергије 
и тиме испунило план са 97,5 посто. У 
исто време, у ТЕНТ је довезено око 10,3 
милиона тона угља што је 103,5 посто у 
односу на план, рекао је Михаиловић. 
Што се тиче погонског стања блокова у 
овом привредном друштву, у погону су, 
тренутно, блокови ТЕНТ А-2, А-3, А-4 
и А-5, оба блока на ТЕНТ Б, ТЕМ, док 
је ТЕК у тоталној обустави до 21. јуна.  
У току су ремонти на блоковима ТЕНТ 
А-1 и ТЕНТ А-6 и ТЕК А-2, а  ремонт-
ни радови су  завршени на блоковима 
ТЕНТ Б-1, ТЕНТ Б-2 и на блоку ТЕНТ 
А-4.

М. Вуковић

На депонијама угља термоелектрана које се снабдевају из РБК налази се око 
600.000 тона угља више него што је планирано
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Три дана која су створила пријатељство
ПРЕДСТАВНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ СЛОВЕНИЈЕ ПОСЕТИЛИ ТЕНТ А 

Представници Управе Републи-
ке Словеније за заштиту и спа-
савање при словеначком Ми-

нистарству одбране посетили су 16. 
јуна  Термоелектрану „Никола Тесла 
А“. У току кратке посете 45 запосле-
них у Управи за заштиту и спаса-
вање Словеније су одгледали фил-
мове о поплави које је припремило 
Одељење за односе с јавношћу и ин-
формисање ТЕНТ-а и још једном 
се, заједно са својим домаћинима у 
ТЕНТ-у, присетили тих критичних 
дана из маја 2014. године. Цивилна 
заштита Словеније је, да подсетимо, 
тада реаговала веома брзо и послала 
у ТЕНТ два снажне пумпе и посаду 
за управљање опремом и тако помо-
гла да се ефикасно испумпа вода са 
нижих кота ТЕНТ А и спречи већа 
хаварија постројења.

-Када нас је захватио поплавни 
талас, ми смо овде импровизованим 
средствима покушали да одбрани-
мо оно што је могло да се одбрани. 
Међутим, дошло је до продора воде 
на локацији А у подрумске делове и 

то кроз канале којима пролазе цеви 
за топловод и канале кабловске тра-
се ка разводном постројењу. Када 
је стигла екипа из Словеније већ је 
било критично. Ваши људи су се по-
ставили тако брзо, без икакве драме, 
крајње професионално, и кренули у 
акцију која је зауставила даље поди-
зање нивоа воде у машинској хали 
и практично заштитила све уређаје 
- рекао је Милан Петковић, заменик 
директора ПД ТЕНТ,захваљујући се 
представницима словеначке Цивил-
не заштите на свему што су учини-
ли за ТЕНТ у време прошлогодишње 
поплаве. 

-Радим већ 30 година у државној 
Управи Словеније за заштиту и спа-
савање, али никад нисам видео ово-
лико велику непогоду. Никад у Сло-
венији није била толика поплава. 
Наш задатак је био да дођемо у елек-
трану и мислим да смо коректно и 
добро одрадили свој посао. Радили 
смо три дана по 24 часа дневно и са 
две пумпе смо црпели воду – изјавио 
је Јанез Меланшек, вођа јединице Ци-

вилне заштите Словеније која је помага-
ла ТЕНТ-у у поплави 2014. године.

Припадници Управе за заштиту и 
спашавање Републике Словеније су 
обишли конаду блока ТЕНТ А-3, а пока-
зано им је и место поред Саве, код Цр-
пне станице, где је била постављена јед-
на словеначка пумпа.

Посета словеначке делегације је, ина-
че, уприличена током њиховог пропуто-
вања ка Македонији где су, од 16. до 19. 
јуна, учествовали на регионалној вежби 
IPA CAMPEX – 2015.На овој манифес-
тацији били су присутни представници 
сродних организација из Италије, Не-
мачке, Србије, Македоније, Црне Горе, 
Албаније, Турске и других држава, а 
скуп је одржан у оквиру пројекта  „Ја-
чање сарадње и помоћи цивилне заш-
тите у земљама кандидатима и потен-
цијалним кандидатима за чланство у 
Европској унији“.

Дочеку гостију из Словеније при-
суствовали су и представници Управе 
за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послава Републике Србије.

Р. Радосављевић

Слањем у ТЕНТ у време прошлогодишње поплаве два снажне пумпе и посаду за управљање 
опремом Цивилна заштита Словеније је помогла да се ефикасно испумпа вода са нижих кота 
ТЕНТ А и спречи већа хаварија постројења

Посета представника Цивилне заштите Словеније допринела даљем очувању пријатељских веза насталих прошле 
године за време поплаве



10 ТЕНТ

АКТУЕЛНО

УЗ ПОСЛЕДЊИ БРОЈ ЛИСТА „ТЕНТ“

О целини и деловима
Одлука о престанку издавања 

Листа „ТЕНТ“ проистекла је из 
нове Одлуке о информисању у 

ЕПС групи, којом се обавештавање 
интерне и екстерне јавности након 
статусне промене у ЈП ЕПС уређује 
на јединствен начин. Том одлуком 
предвиђено је оснивање једног кор-
поративног гласила „ЕПС Енергија“, 
уместо досадашњих, који су издава-
ни у ЈП ЕПС и зависним привред-
ним друштвима.

Интегрисање седам привредних 
друштава у делатностима произ-
водње електричне енергије и угља у 
једно подразумевало је и обједиња-
вање форми пословања, односно 
доношење нових, јединствених пра-
вилника, одлука и процедура. Јед-
нака логика примењена је и у об-
ласти информисања, оценом да је у 
условима статусне и организационе 
промене и уз оснивање новог кор-
поративног гласила престала потре-
ба за издавањем интерних листова. 
Овим разлозима вероватно се може 
прикључити и процена да ће ин-
тегрисање средстава информисања 
допринети рационализацији трош-
кова пословања.

О овој не сасвим неочекиваној, али 
ипак изненадној промени тешко је 
говорити без изражене личне ноте. 
Нарочито за последњи број нови-
на које су биле ваше готово четири 
деценије. С друге стране, осећај гу-
битка није добар „саветник“ у рас-
прави, чак и кад би било примерено 
расправљати о донетим одлукама. 
Зато ћу, чувајући се и једног и дру-
гог, указати на нешто што би „ЕПС 
Енергија“ морала да надокнади како 
у времену које предстоји заиста не 
бисмо били на озбиљном губитку.

Са „ТЕНТ“-ом (мислим, наравно, 
на Лист, а и „у даљем тексту“) има-
ли смо визир оптимално подешене 
диоптрије, довољно оштре да оцрта 
„ситне“ детаље, животно важне ма-
лој средини, и у фабрици и око ње, 
а опет солидно широкоугаоне, да 
обухвати и оно такође важно у це-
лини којој сви заједно припадамо.

„ТЕНТ“ је могао да дође до сваког 
запосленог, и то у обе фазе (кад се 
чита и док се пише). А стизао је и 
до мноштва читалаца у другим де-
ловима ЕПС-а, али и институцијама 

и предузећима ван њега. О томе шта је 
значио пензионерима, некадашњим за-
посленима, да не говоримо.

У време оснивања, „ТЕНТ“ је био јед-
но од три штампана гласила у Обре-
новцу, а у последњих неколико година 
једино, изван круга „тржишно“ оријен-
тисаних чија улога није да информишу 
(благовремено, потпуно, објективно...), 
него да привуку пажњу платежно спо-
собних потрошача. Тешко је довољно 
нагласити важност информисања јав-
ности у окружењу наших постројења – 
о раду и пословању и тих погона и ЕПС-
а у целини, нарочито о томе како као 
друштвено одговорна компанија допри-
носимо унапређењу квалитета живота 
грађана у окружењу и развоју благос-
тања друштва.

Такође је драгоцено обавештавање 
запослених о темама из живота локал-
не заједнице, за које нема простора у 
гласилима намењеним широј јавности. 
„ТЕНТ“ и други интерни листови то-
ком претходних деценија, управо ба-
већи се таквим темама, као један од сту-
бова друштвено одговорног пословања, 
помогли су подизање пословног угледа 
ЕПС групе. И давали многе одговоре на 
питања која би свакако била поставља-
на, често оштро и наметљиво, да нису.

Интерни листови попут „ТЕНТ“-а 
били су део везивног ткива колективног 
идентитета запослених, односно јачања 
осећања припадности колективу у којем 

раде, које значајно подстиче посвеће-
ност циљевима компаније. У овим 
листовима јасно и доследно је исти-
цана заједничка припадност ЕПС-у, 
али је и у тим оквирима посебно ва-
жна повезаност са окружењем и по-
словима у којима запослени имају 
препознатљиву сопствену улогу и 
циљевима чијем остварењу пружају 
лични допринос.

Целина се најбоље репрезентује 
кроз делове који заједнички посао 
врше негујући и сопствени иденти-
тет. А овај има и добро мотивацио-
но дејство, јер је основа позитивног 
„ривалитета“ који узајамно подсти-
че на боља постигнућа.

Пожелимо да „ЕПС Енергија“ до-
пре до свих ових и других тема и 
простора, да одигра набројане и 
друге улоге, можда нешто од ово-
га ипак „делегирајући“, у виду под-
листака, посебних издања или не-
ком другом. То је жеља заснована 
на уверењу да ће у противном на 
губитку бити ЕПС група, а не само 
поједини њени делови или наша 
сентиментална повезаност са нови-
нама на које смо навикли.

Ненад Радојичић,
руковидилац Сектора за 

управљање људским ресурсима
 ПД ТЕНТ

Нанад Радојичић
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МИЛАН ПЕТКОВИЋ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ПД ТЕНТ, О ПРЕСТАНКУ ИЗЛАЖЕЊА ЛИСТА ТЕНТ

Људи који у ТЕНТ-у раде на 
информисању 
имају огромно 
искуство
Електропривреда Србије“ пролази кроз, чини ми се, 

највећу трансформацију и реорганизацију од свог ос-
нивања до сада. Закључак је да је реорганизација нео-

пходна и то по више основа како би се „Електропривреда 
Србије“ оријентисала тржишно и била способна да у свом 
домену конкурише на европском тржишту. Реорганиза-
ција се ради врло ужурбано како би се испоштовали сви 
задати термини и тај процес интензивно траје већ 6 месе-
ци. Веома је значајан и још увек се сагледавају сви ефек-
ти и све радње које треба предузети како би сама реорга-
низација дала очекиване позитивне резултате. Долази до 
укрупњавања делова предузећа што би требало да за неки 
свој крајњи циљ има једну бољу организованост, боље 
праћење трошкова рада, а у крајњој линији и позитивне 
економске ефекте и стварање већег профита предузећа.

На жалост, у целој тој причи о трансформацији неми-
новно мора доћи и до неких промена према којима имамо 
сентименталан однос и за шта смо везани и традицијом. 
Једна од таквих промена је и гашење листа ТЕНТ који из-
лази и прати рад „Термоелектрана Никола Тесла“ готово 
40 година. Лист ТЕНТ је имао не само огроман значај за 
информисање запослених, већ и један шири аспект. Осим 
о дешавањима у колективу, лист ТЕНТ је информисао 
комплетну локалну заједницу о дешавањима у највећем 
предузећу на њеној територији. Обухватао је све сегмен-
те рада једног привредног друштва, почев од оних технич-
ко-технолошких, па до аспеката заштите животне среди-
не, спортских дешавања, културних догађаја... У ситуацији 
када локални медији готово и не функционишу успевао 
је да пружи једну свежину у информацијама и грађанима 
Обреновца. Стизао је у сваку кућу. Наши пензионери су 
очекивали помно сваки нови број јер су на тај начин ос-
тајали и даље у контакту са фирмом и са дешавањима у 
нашем колективу.

Обједињавањем свих производних предузећа унутар ЈП 
ЕПС дошло се до идеје да се и информисање централизује. 
Информације о привредним друштвима које су биле пласи-
ране кроз локалне листове сада ће да се обједине и обавешта-
вање јавности и запослених ће се вршити на једном другом, 
укрупњеном нивоу, на нивоу ЕПС групе. Још увек не знамо 
како ће то практично изгледати. Надамо се да ће сви они по-
зитивни ефекти које смо имали са нашим локалним листом 
ТЕНТ бити задржани, мада је тешко у овом тренутку предви-
дети да ли је то уопште и могуће.

На неки начин већ осећамо носталгију према нашем листу, 
али са друге стране морамо прихватити неминовност реорга-
низације и захтеве нове организационе структуре и покуша-
ти са свог аспекта и свог становишта дамо допринос да и тај 

нови лист „ЕПС ЕНЕРГИЈА“ испуни бар део задатака који 
су до сад били остваривани кроз наш локални лист. Тешко 
је очекивати да ће то у потпуности бити и задовољено, али 
мислим да ћемо једном озбиљном активношћу и наших за-
послених који су радили на листу и пословодства ТЕНТ-а 
покушати да компензујемо један такав недостатак. За све 
нас су ово нова искуства. Оно што се од нас очекује је да 
се у свим сегментима реорганизације прилагодимо новим 
захтевима што ћемо апсолутно подржати и надамо се да ће 
позитивни ефекти свих тих потеза доћи до изражаја.

Имамо обећања да ће наши радници који су до сада били 
ангажовани на прављењу листа ТЕНТ бити укључени у пуном 
саставу у стварање новог ЕПС-овог листа. Мислим да је  њи-
хово искуство врло значајно и да наши људи могу да доприне-
су једном бољем информисању на нивоу комплетног ЕПС-а. 
Наравно, информисање ће ићи и преко електронских медија. 
Наш сајт је увек био врло ажуран. Буквално су се информа-
ције појављивале одмах након неког дешавања тако да људи 
који раде на информисању у ПД ТЕНТ заиста имају једно ог-
ромно искуство и по питању уређивања новина и по питању 
уређивања сајта. Мислим да смо увек били информисани у 
право време и да су све информације биле доступне јавно-
сти готово одмах после самог догађаја и то врло квалитетно 
презентоване, што у текстуалном облику што кроз слику 
или снимак.

Приредио: Р. Радосављевић

Милан Петковић
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АКТУЕЛНО

ТЕНТ А

Стручњаци Рударског института из Београда предста-
вили су 5. јуна завршени Пројекат новог система от-
пепељивања за ТЕНТ А. Презентацији угушћеног сис-

тема прикупљања, транспорта и одлагања пепела и шљаке 
у сали управне зграде ТЕНТ А присуствовали су чланови 
пословодства ПД ТЕНТ и инжењери ТЕНТ-а који се баве 
овом проблематиком. Угушћени систем отпепељивања је, 
како је то на презентацији нагласио Мирослав Томашевић, 
директор за унапређење система ПД ТЕНТ,стратешки ин-
вестициони пројекат ЈП ЕПС који ће, као и одсумпора-
вање, бити у догледно време реализован у ТЕНТ А.

Завршени Пројекат новог система отпепељивања на ло-
кацији ТЕНТ А (при чему је однос воде и пепела 1:1) чини 
иновирани Идејни пројекат са Студијом оправданости и 
Студијом о процени утицаја на животну средину. За ино-
вацију Пројекта из 2010. године, према речима Предрага 
Лукића, пројект менаџера угушћеног система отпепељи-
вања за ТЕНТ А, постоје четири основна разлога: по-
већање снаге три блока на ТЕНТ А и самим тим и веће ко-
личине пепела за одлагање; спајање технологија одлагања 
пепела и одлагања гипса као нус продукта будућег систе-
ма одсумпоравања димних гасова; одлука да се, за разли-
ку од система отпепељивања на ТЕНТ Б, котловски пепео 
до сабирних силоса транспортује заједно са шљаком; и по-
мерање локације постројења (место за изградњу силоса за 
пепео и шљаку) да би се омогућило да депонија угља може 
примати и веће количине лигнита него што је пројектова-
но.

Суштину иновираног Пројекта, ипак, представља, како 
је речено на презентацији, спајање технологија одсумпо-
равања и отпепељивања. Решење Рударског института 

предвиђа да се на депонији пепела одлажу помешани гипс 
и хидромешавина пепела и шљаке, без обзира када ће и 
којим редоследом ови пројектовани системи бити завр-
шавани. На овај начин остварује се уштеда у инвестицио-
ном улагању од преко 8 милиона евра, док би касније, на 
одржавању и манипулацији, уштеда била око 20 милиона 
евра. Пошто је ово први пут у Србији да се спајају две тех-
нологије и мешају два нус продукта (пепео и гипс), прет-
ходно је добијено одобрење Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине и подршка немачке KfW банке 
која Пројекат кредитира са 46 милиона евра док ЈП ЕПС 
обезбеђује 10 милиона евра.

Иновирани Пројекат новог система отпепељивања за 
ТЕНТ А је већ достављен ЕПС-у у предвиђеном року. 
Стручни известиоци ЕПС-а ће до краја јуна ове године 
предати своје извештаје Стручном савету ЕПС-а који ће се 
убрзо потом изјаснити о Пројекту.

     Р. Радосављевић

Представљен Пројекат угушћеног система 
отпепељивања за ТЕНТ А

Трансформатор блока ТЕНТ А-3 стигао из Загреба

Суштину иновираног Пројекта представља спајање тех-
нологија отпепељивања и одсумпоравања

Нови трансформатор блока А-3 (235 kV/15 kV, 400 
MVA, укупна тежина 260 тона) стигао је 3. јуна из 
Загреба у Термоелектрану “Никола Тесла” А у Об-

реновцу. Након успешног транспортовања, истовара и 
монтаже, биће смештен у унапред припремљени бокс, 
где ће сачекати тренутак да заузме своје место.  

Уговарач и испоручилац је Сименс д.о.о. Београд, 
произвођач Сименсова фабрика Кончар Енергетски 
трансформатори д.о.о., Загреб, а укупна вредност посла 
је око 1,8 милиона евра.  

- Оно што на енергетским трансформаторима до сада 
нисмо имали, а на овом имамо, јесте мониторинг сис-
тем за праћење температуре ВН и НН намотаја и маг-
нетног језгра, затим за праћење парцијалних пражњења 
у раду трансформатора, као и комплетан мониторинг 
систем за садржај гасова у уљу, објашњавају  стручња-
ци ТЕНТ А.

Како је најављено, уградња новог блок трансформа-
тора на “тројци” биће извршена у оквиру овогодишње 
техничке неге, која је предвиђена на јесен.  

Љ.ЈовичићУкупна тежина трансформатора је 260 тона
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ОДБОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА (IMS)

Анализирани резултати интерне провере

Одбор за IMS ПД ТЕНТ је на 55. 
седници, одржаној 24. јуна, ана-
лизирао и усвојио Извештај о 

интерној провери IMS 1/2015. Ова 
провера је обављена од 27. маја до 1. 
јуна и обухватила је контролу при-
мене стандарда ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001. Интерна контро-
ла је вршена у ПД ТЕНТ, ТЕНТ А, 
ТЕНТ Б, ТЕК-у, ТЕМ-у, Производ-
но-техничким пословима, Сектору 
инвестиција, Сектору за IMS, Посло-
вима комерцијале и аналитике, Прав-
ним и општим пословима и Сектору 
за људске ресурсе. Провера је вршена 
по Пословнику IMS, Политици IMS, 
циљевима QMS, EMS и OHSAS, про-
цедурама и упутствима, постојећим 
стандардима у ПД ТЕНТ и према пре-
гледу реализације корективних мера 
са претходних провера. У Извештају 
су наведене утврђене неусаглаше-
ности (укупно 79) и предложене 
корективне мере, као и одговор-

на лица и рокови за исправљање 
утврђених неусаглашености.

У интерној провери у ПД ТЕНТ 
учествовао је и трочлани тим Сек-
тора за IMS ЈП ЕПС. Одбор за IMS 
је упознат са његовим извештајем. 
У Ивештају тима Сектора за IMS 
ЈП ЕПС је констатовано да постоји 
континуална посвећеност најви-
шег руководства ТЕНТ-а одржа-
вању и сталном унапређењу IMS, 
као и то да је за ову годину плани-
рана имплементација два нова сис-
тема менаџмента – ISO 50001 (Сис-
тем менаџмента енергијом) и ISO 

27001 (Систем менаџмента зашти-
те и безбедности информација). У 
Извештају је, такође, наведено где 
су током провере уочене неусагла-
шености и препоруке за њихово от-
клањање.

Једна од најчешћих уочених не-
усаглашености је мешање разно-
врсног отпада приликом одлагања. 
Истакнуто је да ће се увођењем ви-
део надзора тај проблем решити. Ре-
чено је и да је потребно чешће врши-
ти контролу рада фирми са којима 
ТЕНТ има уговоре о чишћењу пого-
на. Неопходно је, такође, да Служба 
за контролу и заштиту животне сре-
дине једном недељно доставља из-
вештаје о стању отпадног материја-
ла у огранцима. При томе би много 
помогло, како је истакнуто на сед-
ници Одбора за IMS, када би се упо-

редо са плановима ремоната правили 
и планови очекиваног отпада.

Одбор за IMS је разматрао и вред-
новање усаглашености са законским и 
другим захтевима из области заштите 
животне средине и заштите здравља 
и безбедности на раду. Разматране су 
неусаглашености у области заштите 
ваздуха, заштите вода и земљишта, 
буке у животној средини, управљања 
опасним материјама (хемикалијама) 
и управљања отпадом на локација-
ма ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ и 
утврђено шта све треба учинити да би 
биле отклоњене. Што се тиче безбед-
ности и здравља на раду, речено је да 
је у овој области донето неколико но-
вих подзаконских аката, али са одло-
женом применом, тако да ће се ТЕНТ 
и са њима убрзо усагласити.

На седници Одбора за IMS најавље-
но је да би екстерна провера сва три 
имлементирана система требало да 
се одржи у првој половини јула. Да 
ли ће тако и бити зависи од брзине 
спровођења процедуре јавне набавке  
којом ће се одредити фирма за реали-
зацију надзора.

За увођење новог система менаџ-
мента у ТЕНТ-у (према стандарду 
ISO 50001 – менаџмент енергијом) 
одређен је консултант. То је фирма 
Q-еxперт која је била консултант и 
приликом увођења система менаџ-
мента квалитетом (QMS), система уп-
рављања заштитом животне средине 
(EMS) и система менаџмента зашти-
том здравља и безбедности на раду 
(OHSAS).

Р. Радосављевић

Интерном провером је утврђено 79 неусаглашености

Планирано је да се у јулу обави екстерна провера сва три система менаџмента
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ПРОИЗВОДЊА

ПД ТЕНТ У МАЈУ

Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ је 
у мају произвело и у електроенергетски систем Ср-
бије предало 1.269.953.000 киловат-сати електричне 

енергије, што је за 6,07% мање од пројектованог плана. 
Са непроизведеном електричном енергијом, због хлад-
не и топле резерве и секундарне регулације, која износи 
265.359.000 kWh, план производње би био остварен са 
113,56%. 

ТЕНТ А је електроенергетском систему предала 
783.677.000 kWh, што је за 9,92% мање од планиране про-
изводње. Потиснута електрична енергија, услед хладне и 
топле резерве и секундарне регулације, на овој електрани 
износи 104.074.000 kWh и са њом би план био остварен са 
102,04 процената.

Термоелектрана Б је произвела и у систем предала 
434.812.000 kWh електричне енергије и тако је остварен 
план производње са 106,57%. На ТЕНТ Б потиснута елек-
трична енергија због топле резерве је у месецу мају изно-
сила 7.399.000 kWh. У овом месецу није забележен ниједан 
застој блокова термоелектране Б.

ТЕ „Колубара“ је у мају произвела 18.774.000 kWh елек-
тричне енергије и тако реализовала план са 156,45%. По-
тиснута електрична енергија на овој електрани због хлад-
не резерве износи 117.552.000 киловат-сати електричне 
енергије. 

Термоелектрана „Морава“ је у електроенергетски сис-
тем Србије предала 32.690.000 киловат-сати електричне 
енергије, што је за 47,27% мање од пројектованог плана. 
Потиснута електрична енергија, због хладне резерве, у 
овој електрани износи 36.334.000 киловат-сати електрич-
не енергије.

Железнички транспорт је превезао за ТЕНТ А, ТЕНТ Б 
и ТЕ „Колубара“ 1.635.018 тона угља (РБК + Ибар), што је 
за 11,68% више од плана. У ТЕ „Морава“ је, из подземене 
експлоатације и са површинских копова, довезено 33.386 
тона угља и остварење плана износи 55,64%.

Специфична потрошња течног горива је у Привредном 
друштву „Термоелектране Никола Тесла“ за 48,89% мања 
од норматива који износи 1,73 g/kWh.

Припремила: А. Стојановић

Tоком читавог месеца маја на мрежи су били 
блокови ТЕНТ А-3 и ТЕНТ Б-1.

Термоелектране 
„Никола Тесла“ 
електроенергетском 
систему Србије 
предале 1.269.953.000 
киловат-сати 
електричне енергије
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РЕМОНТИ

ОВОГОДИШЊИ РЕМОНТИ НА БЛОКОВИМА ТЕНТ А И ТЕНТ Б

Најдужи ремонтни радови на блоку ТЕНТ А-2

У ТЕ “Никола Тесла А и Б” у Обре-
новцу ремонтна сезона је ове го-
дине започела у марту месецу и 

биће завршена, како је предвиђено, до 
новембра месеца ове године. Први ре-
монтни захвати су започели 20. марта 
2015. на блоку ТЕНТ Б-1, који је након 
успешно обављеног стандардног ре-
монта, поново везан на мрежу 25. ап-
рила ове године. Истога дана зауста-
вљен је блок Б-2, у огранку ТЕНТ Б на 
Ушћу, на којем је обављен продужени 
ремонт у трајању од 45 дана. На овом 
постројењу, у том  периоду, су обавље-
на два обимна захвата: уградња новог 
блок трансформатора произведеног у 
Алстомовој фабрици у Турској и за-
мена саћа у ротационим загрејачима 
ваздуха, ЛУВ-а. Везивањем блока Б-2 
на мрежу, 8.јуна 2015. године, прак-
тично је и завршена овогодишња ре-
монтна сезона у ТЕНТ Б, која је траја-
ла два и по месеца. 

-Процес производње у овом огран-
ку није био заустављан, и када се сабе-
ру радни резултати оба блока, од по-
четка године, закључно са 15. јуном, 
у њима је произведено и електрое-
нергетском систему испоручено  3,17 
милијарди киловат часова електричне 
енергије. За ову произведену количи-
ну  струје  потрошено је 4.623.377 тона 
угља. Закључно са 31. мајем 2015. го-
дине план производње је испуњен са 
100,64 процената, рекао је Горан Лу-
кић, директор ТЕНТ Б.

Према речима директора Лукића, 
блокови стабилно раде и у потпу-
ности су спремни за рад како у ле-

тњем периоду тако и у предстојећој 
зимској сезони. Стабилизован је и 
довоз угља, а на депонији угља овог 
огранка тренутно се налази преко 

450.000 тона угља. 
Блок Б-2 ове године обележава 30 

година и од своје прве синхрониза-
ције на мрежу, 28. новембра 1985. 
године, до данас, закључно са 15. ју-
ном, произвео је и електроенергет-
ском систему Србије испоручио 113,3 
милијарди киловат часова електри-
чне енергије (113.300.324.000 kWh). 
Блок Б-1 је први пут на мрежу син-
хронизован 3. новембра 1983. године 
и закључно са поменутим датумом је 
прозвео и испоручио 123,5 милијар-
де киловат часова електричне енер-
гије (123.523.715.000 kWh). Оба блока 

ТЕНТ Б су произвела и електроенер-
гетском систему испоручила више 
од 236,8 милијарди киловат часова 
електричне енергије (236.824.039.000 
kWh). 

У огранку ТЕНТ А у Обреновцу, у 
мају месецу, први је у ремонт „ушао“ 
блок А-4 и радови на овом блоку су 
трајали 30 дана. Исте дужине траја-
ли су и стандардни ремонтни радови 
који су обављени у јуну ове године на 
блоковима А-1 и А-6. Од 15. августа 
са проширеним ремонтом од 60 дана 
кренуће се и на блоку А-5 на којем ће, 
када су у питању већи послови, бити 
настављена реализација пројекта 
смањења азотних оксида, у оквиру 
којег ће бити урађен други ред ОФА 
канала на котлу. Једини капитални ре-
монт биће изведен на блоку А-2, на 
којем ће радови започети од 1. јула и 
трајаће 120 дана. На „двојци“ ће, том 
приликом, бити урађен капитални ре-

монт турбине, после 300.000 сати рада, 
заптивање међуплафона котловског 
постројења, и обавиће се замена једног 
дела цевног система на котловском  по-
стројењу. У оквиру тзв. техничке неге 
блока А-3 на којем су прошле годи-
не урађени обимни ремонтни захвати 
биће уграђен и нови блок трансформа-
тор (400 MVA), који је почетком јуна 
допремљен из Сименсове фабрике у 
Загребу-Кончар Енергетски трансфор-
матори д.о.о. Уградња овог уређаја ће 
започети након завршетка ремонта 
„петице“.

М.Вуковић

Горан Лукић (десно) : Ремонтна сезона у ТЕНТ Б је трајала два и по месеца

У ТЕНТ А у јулу почиње капитални ремонт " двојке" који ће трајати 120 дана
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

ЧЕТРНАЕСТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ

ТЕНТ наградио најуспешније основце и 
средњошколце

Најуспешнији основци и средњошколци са подручја на 
којима се налазе електране ПД ТЕНТ (ГО Обреновац, 
СО Свилајнац и МЗ Велики Црљени) новчано су на-

грађени за остварене резултате у школској 2014/2015 го-
дини. Поред ђака генерације основних и средњих школа, 
награде су добили и освајачи прва три места на републич-
ким и међународним такмичењима, као и деца запослених 
ТЕНТ-а која се школују у Београду. Додељено је укупно 59 
новчаних признања, за 54 шампиона знања. И овога пута, 
најбројнији су били ученици из Свилајнца, који су у свој 
град однели 24 стимулације за успех.   

На свечаној церемонији у ТЕ „Никола Тесла“ А, 26. јуна, 
у присуству представника пословодства ТЕНТ-а, челника 
локалних самоуправа, наставника, професора и директора 
школа, чланова породица и пријатеља, награде су им уру-
чили Милан Петковић, заменик директора ПД ТЕНТ, Љу-
биша Михаиловић, директор за производњу, Марија Сте-
вановић, директорка ТЕ „Морава“, Горан Лукић, директор 
ТЕНТ Б, Никола Томић, директор Железничког транспор-
та и Милан Урошевић, директор Економско-финансијских 
послова.

Поздрављајући присутне и честитајући награђенима, 
Милан Петковић је нагласио:

- Термоелектране „Никола Тесла“ се труде да гаје квали-
тет у свим сегментима, а сматрамо да су образовање и људ-
ски ресурси незамењив сегмент напретка. Већ дуги низ го-
дина покушавамо да скромно наградимо оне који се труде 
да своје знање усаврше и увећају. Такође се надамо да ће 
велики број вас после завршетка школовања градити про-
фесионалну каријеру у овим електранама. Желим вам да и 
даље задржите висок ниво и квалитет у образовању и да 
једнога дана, када будете готови људи, дате свој допринос 
развоју наше земље. Верујем да ћете у и нашој компанији 
наћи места да то реализујете.  

Једно значајно поглавље у животу ових младих људи 
бриљантно је приведено крају, али су они чврсто решени 

да наставе ниску започетих успеха. Јак мотив пружила им 
је и највећа српска фабрика струје, која четрнаест година 
заредом прати и награђује њихов труд.

Мотивисати вредне ђаке и дати ветар у леђа њиховом 
даљем образовању обавеза је сваке друштвено одговорне 
фирме, поручују из ТЕНТ-а. Због тога награђивање одли-
каша није изостало ни прошле године, иако су незапамће-
не поплаве потопиле Обреновац и нанеле тежак ударац 
електропривреди Србије.

У ТЕНТ-у изражавају наду да ова лепа традиција неће 
бити прекинута.          

РЕКЛИ СУ...

МИЛАН ПЕТКОВИЋ, заменик директора ПД ТЕНТ:

-Награђивање најбољих ђака је већ прешло у тради-
цију и ми се надамо да ће се с тим наставити, без обзира 
на предстојећу реорганизацију ЕПС-а. Сматрамо да добре 
ученике треба наградити за рад и труд и мотивисати за 
даљи напредак у школовању. Упоредо с тим, размишљамо 
и о будућим стручним кадровима, где би требало инсис-
тирати на квалитету, као што је то ТЕНТ и до сада чинио. 

- Додељено 59 новчаних награда, за 54 шампиона знања. И овога пута најбројнији су били 
одликаши из Свилајнца, који су у свој град однели 24 признања

Милан Петковић
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Желимо да стимулишемо све сегменте 
образовања младих, при чему покри-
вамо територије на којима се нала-
зе постројења ТЕНТ-а. Мислим да је 
заједничко задовољство и ученика и 
њихових професора, а и нас, да види-
мо младе људе који су посвећени на-
уци и знању и који ће сутра моћи да 
допринесу развоју наше земље, а ве-
рујемо, и наше компаније. По иден-
тичним критеријумима, наградили 
смо и децу запослених ТЕНТ-а. На тај 
начин желели смо да их мотивишемо 
да буду што бољи ђаци, да се образују 
и да једнога дана постану успешни 
људи.

НЕНАД ЂАЛОВИЋ, Средња школа 
„Свилајнац“:

- Освојио сам треће место на репу-
бличком такмичењу из физике, чиме 
сам заслужио и новчану награду коју 
ми је доделио ТЕНТ. Није било јед-
ноставно изборити пласман међу пр-
вих троје, јер су на такмичењу били 
заступљени задаци из све четири пре-
тходне године. Ипак, пошто ми при-
родне науке доста добро иду, учио сам 
са уживањем. Поред школских ак-
тивности, поље мог интересовања је 
и спорт, па у слободно време трени-
рам кик бокс. Ако се обавезе ускладе 
са жељама и могућностима, нађе се 
времена и за учење и за тренинге и за 

изласке. Ова награда за мене предста-
вља подстицај да и даље вредно учим, 
а трудићу се да обезбедим и стипен-
дију за факултет. Конкурисао сам на 
Електротехничком факултету у Бео-
граду и надам се да ћу ускоро добити 
индекс. Очекујем да ћу по завршетку 
школовања постати добар инжењер и 
да ћу стечено знање моћи да приме-

ним у својој земљи. Жеља ми је да се 
као стручњак остварим управо у некој 
од електрана ТЕНТ-а.

ФИЛИП МАТИЋ, Гимназија, Обре-
новац:

-Ишао сам републичко такмичење 
из историје, где сам освојио друго 
место и тако добио новчану награду 
ТЕНТ-а. Морам да кажем да је ового-
дишње републичко такмичење било 
лакше од школског, на којем су задаци 
били „катастрофа“. У слободно време 
тренирам кошарку, а волим и да играм 
игрице. Пошто сам тек завршио први 
разред Гимназије, још увек нисам 
озбиљно размишљао о свом будућем 
занимању. Надам се да ће се у наред-
не три године нешто само искриста-
лисати. Ако ме питате шта мислим о 
традицији ТЕНТ-а да награђује од-
личне ученике, одговорићу вам у две 
речи-супер је. Иначе, награђиван сам 
и прошле године, када сам освојио 
титулу ђака генерације „Прве обре-

новачке основне школе“, као и друго 
место на републичком такмичењу из 
хемије.

МИЛЕНА ПОСТОЛОВИЋ, ОШ 
„Вожд Карађорђе“, Кушиљево (Сви-
лајнац):

- Титулу ђака генерације није било 
лако освојити, јер је конкуренција у 
мојој школи била изузетно јака. До-
живљавам је као круну свога рада у 
протеклих осам година, на коју смо 
подједнако поносни и моја породица и 
пријатељи и ја. Што се тиче даљег шко-
ловања, уписаћу гимназију, јер сматрам 
да ће ми она дати квалитетно опште 
образовање. Пошто волим стране јези-
ке и уживам у путовањима,желела бих 
да једнога дана постанем стјуардеса. Да 
ли ћу успети да остварим своје снове, 
показаће време.

ИВАНА МИЛИВОЈЕВИЋ, ОШ 
„Стеван Синђелић“, Војска (Свилај-
нац):

- Када се редовно ради и уложи дос-
та труда, енергије и времена, није теш-
ко бити ђак генерације. Још ако се вре-
ме добро распореди, остаје га довољно 
за све што се мора, али и за оно што се 
жели и хоће. Не волим да правим ду-
горочне планове, већ радије уживам у 
сваком новом дану. Поред школских 
обавеза, које са лакоћом испуњавам, 
ја пишем, сликам, свирам гитару... Ми-
слим да сваки млад човек треба да се 
опроба у више различитих области и 
да тестира своје таленте пре него што 
донесе коначну одлуку о томе чиме 
ће се бавити у будућности. Похвали-
ла бих иницијативу ТЕНТ-а да награ-
ди успешне ђаке и захвалила бих својој 
породици која ме у свему подржава.

Љ.Јовичић

Ненад Ђаловић

Филип Матић

Милена Постоловић и Ивана Миливојевић
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Ослонац електропривреде је у домаћим 
инсталисаним капацитетима

СИНДИКАТИ ПД ТЕНТ

Са приближавањем 1.јула 2015, 
дана од када ће ЈП ЕПС проме-
нити свој статус после којег ће и 

формално-правно постати јединстве-
но предузеће, а његова досадашња 
привредна друштва „изгубити“ статус 

правног лица, појачавају се и недоу-
мице о томе какве све последице могу 
изазвати ове, несумњиво, крупне ор-
ганизационе промене. У више навра-
та је истицано да је циљ ових промена 
да се обезбеди боље функционисање 
електропривреде Србије у целини и 
подигне њена енергетска ефикасност, 
али у Синдикату ПД ТЕНТ, међутим, 
упозоравају да би процес реструкту-
рирања компаније могао изазвати и 
одређене проблеме у функционисању 
досадашњих привредних друштава, 
посебно у делатности производње 
електричне енергије. 

- Нас посебно интересује каква ће 
бити судбина запослених у ЕПС-у, 
јер се у последње време готово сва-
кодневно у јавности износе инфор-
мације, које долазе чак и од поједи-
наца из највишег врха власти, да се 
предвиђа гашење одређених енергет-
ских капацитета у ЕПС-у међу који-
ма и нека постројења у ПД ТЕНТ. На 
првом месту се помињу ТЕМ у Сви-
лајнцу, као и ТЕК у Великим Црљени-
ма, а чак се у том контексту говори и 
о два блока у Обреновцу, ТЕНТ А-1 и 
А-2, што је за све нас запослене у овом 
предузећу готово нестварно и неве-
роватно, каже Богдан Вукотић, пред-
седник Извршног одбора Синдиката 
ПД ТЕНТ. Гашење капацитета нужно 
отвара и питање вишка запослених, о 

чему се, како је рекао, у јавности произ-
вољно барата са цифрама од 10.000 до 
18.000 запослених у ЕПС-у. 

- Због тога је Синдикат ПД ТЕНТ, 
22.јуна 2015. године, упутио допис ди-
ректору ПД ТЕНТ од кога је затраже-
но да у наредном периоду а на основу 
својих сазнања, контаката и захтева који 
долазе од надлежних из новог предузећа 
ЕПС групе, пружи прецизније инфор-
мације о будућем ангажовању блокова у 
овом привредном друштву према плану 
пословања за 2016. годину, али и у на-
редним годинама, као и податак о  броју 
евентуалног вишка запослених, нагла-
сио је Богдан Вукотић. Он је истакао да 
чланове овог синдиката и све запосле-
не у предузећу веома интересује како 
ће функционисати ново предузеће у 
насталим околностима и колико ће ове 
промене заиста допринети да „Електро-
привреда Србије“ боље функционише и 
постане енергетски ефикаснија. 

- Не желимо превише да се мешамо 
у надлежности послодавца и у начин 
функционисања даљег процеса произ-
водње, али ћемо учинити све да обез-
бедимо да ТЕНТ и даље буде један од 
носилаца и стожера у производњи елек-
тричне енергије, и тражићемо да се ње-
гови капацитети максимално користе. 
Ослонац производње електричне енер-
гије у Србији треба да буду инсталисани 
капацитети које ова држава има, а ника-
ко да то буде увоз струје и гашење бло-
кова који су и даље, итекако, технички 
спремни, способни и исправни за про-
изводњу електричне енергије, закључује 
Богдан Вукотић.

ОДРжАНА СКУПШТИНА 
СИНДИКАТА СМЕНСКИх 

РАДНИКА ПД ТЕНТ

Скупштина Синдиката сменских рад-
ника ПД ТЕНТ „Независност“, одржа-
на средином јула 2015, усвојила је из-
вештај о раду, финансијски извештај о 
пословању синдиката, као и извештај 
о раду Фонда солидарности у периоду 
од октобра 2014. године до маја 2015. 
године. На истој седници усвојен је и 
предлог програма рада Синдиката и фи-
нансијски план за 2015. годину. Потпи-
сивањем Колективног уговора за ПД 
ТЕНТ, ССР је као један од репрезен-

тативних синдиката овог привредног 
друштва успео да обезбеди средства за 
функционисање свог рада, а што није 
било „препознато“ у раније донетом 
ПКУ за све запослене у ЕПС-у, наведе-
но је у извештају о раду. Ове  године је 
у потпуности финансијски консолидо-
вано пословање синдиката, измирена 
су сва дуговања из претходног периода, 
настала због одлуке надлежних орга-
на синдиката да се додели бесповратна 
новчана и материјална помоћ у изно-
су од преко 3,5 милиона динара члано-
вима синдиката који су били угрожени 
прошлогодишњим поплавама, уз пре-
тходно постигнут договор са поверио-
цима. 

У циљу заштите права запослених, 
одлучено је да се додатно финансијски 
ојача рад Синдиката, али и Штрајкачког 
фонда установљеног када је основан и 
синдикат.

- ССР ПД ТЕНТ „Независност“ је је-
дини синдикат који део  од својих чла-
нарина издваја у Штрајкачки фонд и та 
средства су строго наменски опредеље-
на са циљем да се у случају нарушавања 
права запослених и евентуалног доно-
шења одлуке о штрајку искористе за по-
кривања зараде или једног њеног дела 
учесницима у штајку. Имали смо не-
гативно искуство из 2012. године када 
послодавац није хтео да покрије зара-
ду члановима штрајкачког одбора и ре-
дарске службе, па је то на крају учиње-
но средствима из овог фонда, рекао је 
Миодраг Миливојчевић, председник 
Скупштине Синдиката сменских рад-
ника пД ТЕНТ „Независност“.  

М.Вуковић

Богдан Вукотић

СИНДИКАТ

Миодраг Миливојчевић



19БРОЈ 534 ЈУН 2015

ГОДИНУ ДАНА НАКОН КАТАСТРОФАЛНИх ПОПЛАВА ОБРЕНОВАЦ ЈЕ И ДАљЕ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ 

Приликом обиласка радова на реконструкцији обре-
новачке Гимназије, Јанике Бејн, заменица шефа Ми-
сије норвешке амбасаде у Србији, изразила је задо-

вољство што ће до новембра 2015. школска зграда добити 
потпуно нов изглед.

- Када сам први пут дошла овде, пре отприлике годину 
дана, питала сам се како ћемо се изборити са огромном 
штетом од поплаве. Данас видим да се реконструкција 
одвија интензивно и да ће школа изгледати много боље 
него пре. Дакле, тешку ситуацију смо претворили у срећ-
ну, заједно са УНОПС-ом и локалном самоуправом. Хтела 
бих овом приликом да истакнем и важне пројекте обнове 
обреновачког Дома здравља и Спортско-културног цен-
тра, навела је Јанике Бејн.

Према речима Мирослава Чучковића, председника Град-
ске општине Обреновац, обимнији грађевински радови 
усклађени су са почетком летњег распуста, пре свега због 
безбедности ученика.

- Ова зграда ће добити потпуно ново рухо – биће тотал-
но реконструисана и изгледаће много лепше него пре пе-
риода обнове. Морам рећи да је наш план био да се Гим-
назија обнови, независно од прошлогодишње поплаве. 
Захваљујући подршци Владе Норвешке, добили смо не-
опходна средства за отклањање последица водене сти-
хије. Реконструкцијом овог објекта завршава се цео про-

цес, будући да су све обреновачке школе које су претрпеле 
оштећења у потпуности обновљене и поново стављене у 
функцију. Такође, до 1. септембра и све фискултурне сале 
у школама добиће употребну дозволу. У нову школску го-
дину кренућемо са пуним капацитетима, осим, нажалост, 
у Гимназији, где је рок за завршетак радова 19. новембар. 
Током прва два месеца мораћемо да ускладимо динамику 
радова за процесом наставе, али ћемо добити савремену 
школску зграду,која ће бити понос нашег града и где ће 
најквалитетнији ученици моћи да стичу нова знања, с об-
зиром да је Гимназија најелитнија школа у Обреновцу, по-
ручио је Чучковић. 

Љ.Јовичић

Интензивни радови на реконструкцији обреновачке 
Гимназије

ОБРЕНОВАЦ

Отворени базени се спремају за купалишну сезону

Први талас јунских врућина био је довољан да многи 
Обреновчани почну да броје дане до завршетка сана-
ције и поновног почетка рада отворених базена. Да-

тум отварања је све ближи, јер су обећања дата још поло-
вином априла.

- Рок за завршетак санације је 1. јул, тако смо се догово-
рили и ево, десетак дана пре тога, вероватно ћемо имати 
прилику да их пустимо у употребу. Колико сам информи-
сан, грађевински радови су готови. Наредних дана следи 
пуњење базена, пошто се добије сертификат Завода за јав-

но здравље да је вода доброг квалитета. Дакле, Обренов-
чани ће ускоро поново добити отворене базене, најавио је 
Никола Никодијевић, председник Скупштине града Бео-
града.    

Реконструкција отворених базена коштала је 15 милиона 
динара. До краја месеца очекује се набавка лежаљки и сун-
цобрана, као и обнова ресторана.

- Такође ћемо успети да санирамо и префарбамо тобо-
ган, а биће и других атрактивних садржаја. Желео бих да 
истакнем да ћемо наставити са програмом који заједнич-
ки реализују Градска општина Обреновац и Спортско-кул-
турни центар. То је такозвани “Трећи час”, где ће се вршити 
пливачка обука малишана предшколског узраста, изјавио 
је Петар Јовичић, директор обреновачког СКЦ-а. 

Према обећањима челника Скупштине града, грађани и 
гости  Обреновца и овог лета могу да рачунају на одређе-
не повластице кад је реч о коришћењу омиљеног градског 
купалишта.

- У сарадњи са Секретаријатом за спорт града Београда 
договорено је да ће Секретаријат учествовати у финанси-
рању како би се омогућило да улаз за ученике средом буде 
бесплатан. Трудимо се да помогнемо колико можемо, али 
ми је драго што видим ентузијазам са којим ради локална 
самоуправа, нагласио је Никодијевић.

Током предстојеће купалишне сезоне, цена целодневне 
карте за обреновачке базене износиће 210 динара, у тер-
мину после 15 и 30 часова 155 динара, а за децу 70 динара.

Љ.Ј.

Базени су опет спремни за пливаче - архивски снимак
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КУЛТУРА

УСПЕШНА САРАДЊА ЦОТК ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ И ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СОНТА

Јунски сусрети проверених пријатеља

Полазници школе глуме ЦОТК ТЕНТ из Обреновца, 
под редитељском палицом дипломиране глумице 
Марије Меденице, гостовали су у војвођанском мес-

ту Сонта, где је од 1. до 6. јуна одржан ревијални фести-
вал под називом „Недеља позоришта“. У оквиру богатог 
фестивалског програма, посетиоци су могли да погледају 
девет позоришних представа, које су им приказали до-
маћини и њихови гости из Српске Црње, Апатина, Сомбо-
ра и Обреновца. Млади обреновачки глумци наступили су 
5. јуна, са три изузетно атрактивне и врхунски изведене 
представе - „Сумњиво лице“, „Зеко,зеко“ и „Пепељуга“. 
Као што се и очекивало, највеће интересовање владало 
је за „Сумњиво лице“, овенчано са пет признања на 58. 

Међународном фестивалу „Мајске игре“, одржаном 12. 
маја у Бечеју. 

Узвратна посета уследила је 20. јуна, када су се Сонћа-
ни придружили традиционалној манифестацији „Об-
реновачко лето“. У Спортско-културном центру „Обре-
новац“ зналачки су одиграли свој „Позоришни бонтон“ 
и „Комедију о жени“. Јунски сусрети проверених прија-
теља представљали су наставак успешне сарадње Цен-
тра за очување традиције и културе „Термоелектране 
Никола Тесла“ Обреновац и Центра за културу и обра-
зовање Сонта.

Иначе, Обреновчани су два пута посетили Сонту: 
први пут након мајских поплава прошле године, када 
су чланови тамошње драмске трупе „Иште позор“ орга-
низовали хуманитарну акцију за помоћ поплављенима, 
а други пут на овогодишњој, првој по реду манифеста-
цији „Недеља позоришта“.

Љ.Јовичић

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ СКЦ „ОБРЕНОВАЦ“

Инклузивно образовање

У Галерији СКЦ „Обреновац“ 19. јуна је отворена из-
ложба „Инклузивно образовање“ коју су приредили 
СКЦ и Удружење грађана „Етно Мока“, а под покрови-

тељством Канцеларије за младе ГО Обреновац. Предста-
вљен је читав низ ликовних радова (слике, цртежи, вез, ко-
лажи, декупажи) који су, у оквиру креативно-едукативних 
радионица у последње три године, највећим делом уради-
ли чланови Градског удружења глувих Обреновац, али и 
ученици специјалне основне школе „Љубомир Аћимовић“ 
и полазници Дневног боравка за МНРО у Обреновцу. 

-Циљ радионица је био отварање могућности за самоза-
пошљавање младих, инклузивно образовање, укључивање 
особа са инвалидитетом у стваралачки, креативни рад, а 
самим тим и у културни и друштвени живот – истакла је 
Марија Вуковић Бисерко, уредник програма СКЦ-а, на от-
варању изложбе.

-Намеравамо да се и даље бавимо овим послом. До краја 
године ћемо направити још једну изложбу, ван Обреновца, 
а ја бих волео да то буде у Новом Саду - рекао је Момчило 
Ковачевић, председник Удружења „Етно Мока“.

На овој изложби су представљени и ликовни радови 
гостију који подржавају рад удружења и организација чији 

је примарни задатак инклузија. Анастасија Хранисавље-
вић и Далибор Станковић Дача су се представили својим 
цртежима, Весна Чубрић декупажима – сечењем и ле-
пљењем салвета, док су  чланови обреновачког Клуба пен-
зионера изложили хеклане радове и колаже.

Изложба, чији је покровитељ и ТЕНТ, организована је 
поводом Видовдана и била отворена до 29. јуна.

Р. Радосављевић 
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МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ                                       

ИЗ ДРУГОГ УГЛА

Ветар у коси. Девојачка жеља. Дечија забава. Трка са 
временом. Машиница чији рад штеди време. Справи-
ца која вам помаже да се спакујете у онолико време-

на колико вам је остало и средите се за излазак, ма у ком 
правцу, смислу и сврси вас одвео. Некад се морало чекати 
да се коса сама од себе осуши и дође у стање лепршавости, 
или сјајне и густе тежине. Домаћице су се сналазиле на сто 
начина, али се све на крају сводило на бирање између сунца 
и шпорета. Живот није био овако болесно брз и растрзан 
тако да нико није имао ништа против, ни сунце, ни шпорет, 
ни мокра коса, ни време. Нико се није осећао протраћен и 
увређен. Свак је осмехнут радио своје, и било је времена за 

све. И шпорету да се охлади, и сунцу да зађе, и коси да се 
осуши и оде куд је паметна глава наумила. А и баба је била 
ту негде. Деца од шампона у очима више мрзе само фен за 
косу. Или је преблизу па пече, или је далеко па хлади, а ту 
је и чешаљ који чупа, и мама која жури. А све около је за-
нимљивије и не мора се, и не ради се у месту. Фен је мож-
да спасоносна справа за маму, штеди јој време, али за децу 
није. Време је О.К.. Нико тачно не зна шта је то. Само сат. А 
он ћути. Узбудљиво и тајанствено.

О женској коси, фризурама и неговању исте могу се рас-
предати приче и приче. Читаве генерације ћелавих власни-
ка фризерских салона су живеле од знања о женској коси, 
њеном фарбању, праменовању, шампонирању, регенерис-
ању и јачању, испирању, и наравно сушењу, чиме него фе-
ном. Још нигде не видех даме испред фризераја како седе и 
суше косе русе, или разнобојне. То мора брзо и квалитет-
но, да муштерија буде задовољна и крене на радне задатке 
насмејана и сигурна у себе и своје чари, а фен је у тој ситу-
ацији не мање важно оружје од фарбе за косу. Некада давно 
тих чуда није било у том броју па је женскадија носила кике. 

Па их увије на врх главице и покрије неком капицом или 
веже мараму. Ајд погоди какве јој је чистоће косица и које 
је боје? Немаш појма. Није твоја. Запроси па мрси, или 
држи туш.

Мушкарцима фен у руци стоји некако блесаво. Личи на 
пиштољ и самоубилачки кружи око главе, а женска спра-
ва. После ње треба да будеш лепши, а не мирнији. А опет, 
бизнис, спорт, састанци, швалерација, стално се некуд 
жури и јури, па зашто да не? Укључи то један час. Мада 
они знају да шмугну и мокре косе, све зависи где су на-
умили. Мора се. Хитно је. Свеједно, иако га углавном не 
користе, купују га. Ако раде. А ако не раде, онда не купују 
ништа и није им ни до чега и ни до кога.Какав црни фен, 
знаш ли пошто је; кошта од пар хиљада, па до седам хиља-
да динара. Мада сам сигуран да има и оних од десетак, 
професионалних и тачних ко сателит. 

Први фен на планети направио је француски фризер 
Александар Годфојкоји давно прошле 1890. године и на-
равно користио га је у свом салону. Остало је незабележе-
но да ли га је на ту иновацију натерала једна муштерија, 
или много муштерија, није мајстор могао да постигне; 
а време је новац, сви знамо. А зашто је онда требало да 
прође тридесетак година да би се фен појавио у продаји, 
тек двадесетих година прошлог века, то не знамо. Свет 
је пун тајни, а фен је једноставна машина. Састављен је 
од комбинованих елемената – грејача и вентилатора. Вен-
тилатор покреће мотор мале снаге, око 10 W, и усисава 
ваздух кроз отворе на бочним зидовима фена, он струји 
преко грејача и тако загрејан излази на предњем делу апа-
рата. Прекидач за команду је постављен на ручку и има 
један или два степена укључења. Тако се постиже исто-
времено укључење вентилатора и грејача, мада се може 
пуштати у рад и само вентилатор, без грејања. И све то 
има снагу од око 450W, што је очигледно довољно за ту 
врсту посла у купатилу, мада љути професионалци иду 
до 2000W. А иду и аматерке. 

И ето, то вам је сва мудрост. Ни мала, ни велика. Та-
ман да би била лепа и занимљива и довољно вредна да би 
се преносила из крила у крило. Толики труд и трошак се 
увек исплати. Појавиће се већ неко ко ће коси да се диви 
и да је жмурећи мрси.

Фен или врућ 
ветар у коси
Пише: Драган Бабић



У издању Рвачког клуба ТЕНТ из 
штампе је изашла књига „Две 
деценије рвања у Обренов-

цу“ аутора Војислава Воје Варагића, 
председника и тренера овога клуба. 
Поводом значајног јубилеја клуба који 
наредне године слави тридесет годи-
на постојања, у СКЦ- у је  уприличена 
презентација занимљивог спортског 
штива. Поред аутора, о књизи је го-
ворила Ивана Јаношевић, директор-
ка библиотеке „Влада Аксентијевић“. 
Међу заинтересованим посматрачи-
ма били су Војини пријатељи из не-
колико клубова и савеза, садашњи и 
бивши рвачи, некадашњи челници и 
чланови управе.

На 300 страна књиге богато пот-
храњене обиљем података, резулта-
тима и фотографијама, хронолошки 
је обрађено време од оснивања клуба, 
1986. до 2008. године. Спортско шти-
во је угледала светлост дана у штампа-
рији „Графофикс“, у тиражу од хиљаду 
примерака. Поменуто је око 500 рвача, 
а сваки четврти је детаљније обрађен, 
у зависности од резултата и времена 
проведеног у клубу.   

-Носила ме је водиља – напомиње 
Варагић - да све што није записано, 
брзо пада у заборав, а књига ће вечно 
трајати. Овај својеврсни рвачки алма-
нах- додаје - има вредност, на основу  
података сакупљаних годинама, тако 
да ће за будуће истраживаче и заин-

тересоване бити драгоцен извор ин-
формација. 

Рвачки клуб је основан унутар огра-
де ТЕНТ-а, како Воја воли да каже, уз 
велику подршку тадашњег директо-
ра Владислава Мочника и његових 
сарадника: Слободана Спасојевића, 
Мирослава Софронића, Крсте Вуко-
вића и Зорана Божовића. Оснивачка 
скупштина је одржана 17. новембра 
1986. године, а за првог председника 
изабран је Слободан Шутоња. При-
знати рвачки посленик, сећајући се 
тих година, каже да је сваки почетак 
био тежак, поготову за нов и непо-
знат спорт у граду. – Почели смо са 
едукацијом деце из школе „Посавски 
партизани“, и ту нам је велику помоћ 
пружио професор Прибислав Канач-
ки. У сећању ми је остало управо прва 
генерација рвача, из које је поникло 
неколико репрезентативаца, каже Ва-
рагић. 

У даљем раду, може се прочитати 
у штиву, сачињен је амбициозан пе-
тогодишњи план, чији је реализатор 
био недавно преминули тренер Бане 
Мартиновић, носилац олимпијских 
медаља. – Ја сам учио од Банета, сте-

чено знање преносио деци и то је ус-
пешно функционисало, наглашава 
аутор. 

Прошлогодишње поплаве су на-
неле велику штету рвачима ТЕНТ-а, 
од које се још опорављају. Од 120 
струњача, неким чудом су успели да 
спасу тридесетак, на којима се тре-
нира. Упркос незадовољавајућим 
условима за рад и такмичење, беле-
же се запажени резултати, нарочито 
у слободном стилу. У књизи је по-
себно апострофиран кадетски пр-
вак Медитерана и рвач великог по-
тенцијала – Александар Пантелић. 

-За сада идемо паралелно са грч-
ко-римским и слободним стилом, 
мада се носим мишљу да  пређемо у 
„слободњаке“ и још више радимо на 
популарисању женског рвања - каже 
Варагић, актуелни селектор репре-
зентације у слободном стилу. 

Зоран Божовић, некадашњи чел-
ник клуба, предложио је аутору да 
се упути писмо захвалности и књи-
га некадашњем директору Мочнику 
за све оно што је учинио на попула-
рисању рвања и спорта у ТЕНТ-у.

  М. Ашковић

22 ТЕНТ

ПРЕДСТАВљЕНА КЊИГА ВОЈИСЛАВА ВАРАГИЋА „ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ РВАЊА У ОБРЕНОВЦУ“

Дело за 
будуће 
генерације

СПОРТ

Ивана Јаношевић и Воја Варагић

Костолац пет бодова испред ТЕНТ-а
СПОРТСКИ СУСРЕТИ РАДНИКА ТЕРМОЕНЕРГИЈЕ

Спортисти Костолца одбранили су наслов најбоље 
екипе на 12. Спортским сусретима радника произ-
вођача термоенергије, одржаним од 11. до 14. јуна у 

Кладову. ТЕНТ је поново био други, Панонске електра-
не треће и последње, четврто место, припало је Обилићу.

Велики ривалитет две најбоље екипе дошао је до изра-
жаја и на играма у Кладову, и укупни победник је одлу-
чен за неколико бодова. Спортисти ТЕНТ-а у појединим 

дисциплинама су били изузетно расположени и успели 
су да освоје шест пехара за екипне победе у стрељаштву 
за жене, мушкој одбојци и пливању, риболову, баскету и 
у стоном тенису за мушкарце. Oд појединачних оства-
рења вреди истаћи учинак стонотенисера Драгана Дра-
гојловића, кошаркаша Мирослава Симића, прво учешће 
стрелкиње Весне Ђорђевић...

M.A.



Тентовци оправдали епитет 
најуспешнијих у Београду

У јунским акцијама добровољног давања крви у ТЕНТ А и 
ТЕНТ Б учествовало је укупно 136 давалаца и обезбеђе-
но исто толико јединица драгоцене течности. Традицио-

нално добар одзив ни овога пута није изостао, а у давалаш-
тву су, равноправно са запосленима ТЕНТ-а, учествовали и 
радници извођачких фирми -ПРО ТЕНТ, Гоша Монтажа, ТЕ 
„Косово“, Обилић“... Придружио им се и известан број пензи-

онера, који и по престанку активног рада настављају са својим 
хуманитарним активностима.

У ванредној акцији, одржаној 18. јуна у ТЕНТ А, од прија-
вљених 65, крв је дало 60 учесника, док је петоро одустало из 
медицинских разлога (углавном умор и хипертензија). Међу 
учесницима је било седам припадница нежнијег пола и два 
нова даваоца.

Према речима Јасмине Карић, координаторке за добро-
вољно давалаштво крви у ТЕНТ А, највећа фабрика струје на 
Балкану оправдала је епитет једне од најуспешнијих домаћих 
фирми по броју давалаца у 2014. години, за шта је 12. маја 2015. 
награђена специјалним признањем Црвеног крста Београда.

Неколико дана касније (23. јун) редовна акција организо-
вана је у ТЕ „Никола Тесла“ Б, где су се запослени такође у 
великом броју одазвали апелима Института за трансфузију 
крви Србије и обреновачког Црвеног Крста. Како нам је ре-
као Ђуро Вранеш, координатор за давалаштво у ТЕНТ Б, 
учешћем 73 даваоца (од 79 пријављених) прикупљено је исто 
толико јединица крви. У акцији је учествовало и шест жена, 
док је четворо запослених по први пут дало крв.  

По заједничкој оцени Карићеве и Вранеша, ТЕНТ-овци су 
још једном показали хуманост на делу и изузетном бројношћу  
оставили позитиван утисак на организаторе.

Љ.Ј.

У ЈУНСКИМ АКЦИЈАМА ДОБРОВОљНОГ ДАВАЊА КРВИ У ТЕНТ А И ТЕНТ Б, ЗАБЕЛЕЖЕН ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБАР 
ОДЗИВ ЗАПОСЛЕНИх

Млада кајакашица “Забрежја“ Тијана Јовичић(13) на-
говестила је велики потенцијал и са непуних пет го-
дина први пут је села у кајак. Од осме године се ак-

тивно такмичи и до сада је освојила преко 120 медаља и 
четири пехара. Са сваког такмичења се увек враћа са од-
личјима. Поносна је на пионирско сребро са државног пр-
венства, изборено у конкуренцији старијих ривалки. Од  
трофеја издваја три сребрне и две бронзане  медаље са пр-

венства Србије и треће место са Дечије олимпијаде. Нај-
више је научила и напредовала док је радила са тренером 
Зораном Кујунџићем.

Највећу подршку има од оца Младена, некадашњег каја-
каша и радника ТЕНТ-а, који за своју мезимицу тврди да је 
изузетно амбициозна и темпераментна. – Не признаје ау-
торитете и у сваку трку улази да пружи све од себе, а не 
либи се да се огледа и са дечацима. У Брчком је пре три 
године дебитовала у пионирској конкуренцији и у вели-
ком кајаку стигла на циљ друга – каже поносни тата који је 
Тијани купио скупоцени кајак у коме тренира. 

-Одувек сам знала да ће кајак бити део мог живота, коме 
ћу посветити своје слободно време. Није ми тешко да тре-
нирам  и уживам док веслам. Медаље ме још више мотиви-
шу да још напорније радим и да међу пиониркама  будем 
најбоља у држави – каже рођена шампионка. 

Тијана је одлична је ученица шестог разреда Основне 
школе „Јефимија“. Добитница је „Курирове“ литерарне на-
граде на тему: „Ми мали кажемо вама великима какву Ср-
бију желимо“, за коју је награђена путовањем у Дизниленд.

М.А.

Тијана живи за победе
КАЈАК




