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Усе лу До ње Тре бе ши ње код
Вра ња по чет ком фе бру а ра

све ча но је обе ле жен за вр ше так
из град ње из у зет но зна чај ног
елек тро е нер гет ског објек та, но ве
400 ки ло волт не тран сфор ма тор -
ске ста ни це Вра ње 4. До га ђа ју су,
уз до ма ћи на, ге не рал ног ди рек -
то ра ЈП ЕМС Ни ко лу Пе тро ви ћа,

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО ОТВАРАЊЕ 
ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 400/110 kV ВРАЊЕ 4

ЈП ЕМС

Капитални пројекат ЈП ЕМС
– гарант стабилности 
и мотор развоја
Високе званице сложне у оцени да је реч о
пројекту изузетне важности, који не само да
ће обезбедити дугорочно решење за сигурно
напајање југоисточне Србије електричном
енергијом, већ и омогућити бржи привредни и
економски развој тог дела земље
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при су ство ва ли шеф Де ле га ци је
Европ ске уни је у Ре пу бли ци Ср -
би ји Мајкл Де вен порт, ми ни -
стар енер ге ти ке и ру дар ства
Алек сан дар Ан тић, гра до на чел -
ник Вра ња Зо ран Ан тић, као и
друге ува же не зва ни це.

- Елек тро мре жа Ср би је ус пе ла
је да у ро ку за вр ши овај ка пи тал -
ни про је кат, чи јом из град њом,
пу шта њем у по гон и при кљу че -
њем на ин тер ко нек тив ни да ле ко -
вод ТС Ниш 2 – ТС Ле ско вац 2 -
гра ни ца Ма ке до ни је, обез бе ђу је -
мо ду го роч но ре ше ње за си гур но
и ква ли тет но на па ја ње ју го и сточ -
не Ср би је елек трич ном енер ги -
јом. И не са мо то, ЕМС-ова тра фо -
ста ни ца Вра ње 4 по ста ви ће осно -
ву за бр жи при вред ни и еко ном -
ски раз вој овог де ла Ср би је а гра -
ђа ни до би ја ју бо љу шан су за ква -
ли тет ни ји жи вот и но ва рад на
ме ста - ис та као је том при ли ком
ге не рал ни ди рек тор Ни ко ла Пе -
тро вић.

- Из град ња тра фо ста ни це
Вра ње 4 по че ла је у ок то бру
2012. Ра до ви су мак си мал но убр -
за ни 2013. го ди не. Пр вог сеп тем -
бра 2013. го ди не у пот пу но сти су
за вр ше ни гра ђе вин ски ра до ви.
На кон то га, убр за но смо кре ну ли
са елек тро мон та жним ра до ви ма,
и са да се на ла зи мо на ком плет но
за вр ше ном, са вре ме но опре -
мље ном објек ту ко јим мо же да се
по но си не са мо Елек тро мре жа
Ср би је, већ це ла зе мља и сви гра -
ђа ни, ре као је Пе тро вић и до дао
да је ТС Вра ње 4 тра фо ста ни ца
но вог до ба, ко ја за до во ља ва нај -
ви ше свет ске тех нич ко тех но ло -
шке стан дар де и ис пу ња ва нај -
стро же ур ба ни стич ке и еко ло шке
зах те ве.

Про је кат, чи ја је вред ност 20,5
ми ли о на евра, нај ве ћим де лом је
фи нан си ран сред стви ма Европ -
ске уни је, ко ја је је кроз до на ци ју
обез бе ди ла 15 ми ли о на евра.
Елек тро мре жа Ср би је из дво ји ла
је 5,5 ми ли о на евра соп стве них

сред ста ва. Из сред ста ва за овај
про је кат фи нан си ра на је и на бав -
ка тран сфор ма то ра и опре ме за
тра фо ста ни цу Ле ско вац 2, као и
ра до ви на ње ном про ши ре њу.
Ина че, про је кат из град ње ТС
Вра ње 4 Де ле га ци ја ЕУ тре ти ра ла
је као нај бо љи и нај ква ли тет ни је
во ђен про је кат до на ци је Де ле га -
ци је ЕУ у ре ги о ну.

- Ово је још је дан у ни зу ка пи -
тал них елек тро е нер гет ских обје -
ка та ко је ЕМС ре а ли зу је. Под се ти -
ћу вас и на из град њу тра фо ста ни -
це Бе о град 20, чи је при ступ не да -
ле ко во де упра во гра ди мо и чи је
пу шта ње у рад ће има ти не мер -
љив зна чај за по у зда но снаб де -
ва ње Бе о гра да али и ви та лан
зна чај за цео пре но сни си стем
Ре пу бли ке. Успе хе ко је по сти же -
мо ду гу је мо вред ном ра ду, ве ли -
кој по све ће но сти и од го вор ном и

ЈП ЕМС

Капитални пројекат
успешно завршен у року
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про фе си о нал ном од но су пре ма
оба ве за ма. По сао ко ји нам је по -
ве рен оба вља мо ефи ка сно и на
вре ме. У сва ком слу ча ју, од го -
вор ност смо има ли и пре ма при -
ја те љи ма из Европ ске уни је, ко ји
су сво јом до на ци јом учи ни ли ве -
ли ку ствар за др жа ву Ср би ју, њен

елек тро е нер гет ски си стем и ње -
не гра ђа не. Хва ла сви ма ко ји су
на би ло ко ји на чин до при не ли
ре а ли за ци ји, а гра ђа ни овог ре -
ги о на убр зо ће осе ти ти на пре дак
ко ји до но си тра фо ста ни ца Вра -
ње 4 - по ру чио је Ни ко ла Пе тро -
вић.

Раз вој ре ги о на и гра да
Вра ња 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма,
гра до на чел ник Вра ња Зо ран Ан -
тић ис та као је да је реч о о стра -
те шки ва жном и пре по зна тљи -
вом ин фра струк тур ном про јек ту,
као са став ном де лу елек тро е нер -

гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би -
је, ко ји ће ди рект но олак ша ти
раз вој ре ги о на и гра да Вра ња и
додао да је тај про је кат од ли чан
при мер са рад ње ло кал них и ре -
пу блич ких ор га на.

- Ра ду је ме, као гра до на чел ни -
ка Вра ња, да је у овом кра ју ре а -
ли зо ван та кав ин фра струк тур ни
про је кат и да је Вла да РС пре по -
зна ла зна чај раз во ја овог ре ги о -
на, до дао је гра до на чел ник Ан -
тић и по себ но ис та као да ће ТС
Вра ње 4 по мо ћи да се за ин те ре -
со ва ним ин ве сти то ри ма обез бе -
де бо љи и си гур ни ји усло ви да
што ефи ка сни је, и уз сву нео п -
ход ну ин фра струк тур ну ло ги сти -

ку, ре а ли зу ју из град њу при вред -
них обје ка та ко ји ће до не ти но ва
рад на ме ста.

До каз спо соб но сти 
елек тро е нер гет ских 

ком па ни ја

Ми ни стар енер ге ти ке и ру -
дар ства Ср би је Алек сан дар Ан тић
оце нио је да ре а ли за ци ја про јек -
та из град ње ТС Вра ње 4 пред ста -
вља до каз спо соб но сти др жа ве и
елек тро е нер гет ских ком па ни ја,
али и до каз да ЕМС има успе шан
ме наџ мент и озбиљ ну по слов ну
струк ту ру, ко ја ће по слу жи ти као
мо дел за ре струк ту ри ра ње и ре -
ор га ни за ци ју дру гих јав них пред -
у зе ћа у енер гет ском си сте му.

- Овај про је кат, осим до ма ћег,
има и ши ри ре ги о нал ни зна чај,
он је део јед не но ве ин тер ко нек -
ци је са Ма ке до ни јом. На ста вља -
мо и са из град њом мре же да ле -
ко во да ко ја ће по ве за ти на ше
две зе мље и од луч но смо по све -
ће ни по ли ти ци да Ср би ја у енер -
ге ти ци по ста не ре ги о нал ни ли -
дер - ре као је ми ни стар Ан тић.

Ми ни стар Ан тић је на вео и да
је циљ Вла де Ср би је енер гет ски и
при вред ни раз вој и отва ра ње но -

ЈП ЕМС

Значај Трафостанице Врање 4
Изградњом ТС 400/110kV Врањe 4 и њеним увођењем у погон обезбеђује се:
- Дугорочно решење за сигурно и квалитетно напајање електричном енер-

гијом и смањење губитака преносне мреже у југоисточном делу Републике Србије.
- Квалитетно и поуздано напајање са виших напонских нивоа за електроди-

стрибутивне мреже у Врању, Лесковцу и околини.
- Прикључење на новоизграђени интерконективни далековод ТС Ниш 2 – ТС

Лесковац 2 – граница Македоније, који је пуштен у погон 28.12.2012, такође изгра-
ђен из средстава донације ЕУ, вредности 28 милиона евра.

- Основ и прилика за бржи економски и индустријски развој јужног дела
Републике Србије.

ТС Врање 4 задовољава
највише светске техничко
технолошке стандарде и
испуњава најстроже
урбанистичке и еколошке
захтеве

Градоначелник Врања Зоран Антић
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вих пер спек ти ва за при вла че ње
ин ве сти то ра, као и отва ра ње но -
вих рад них ме ста. Он је ис та као
да ће ТС Вра ње 4, уз пла ни ра ни
Тран сбал кан ски ко ри дор, до при -
не ти то ме да Ср би ја по ста не ре -
ги о нал ни ли дер у обла сти елек -
тро е нер ге ти ке.

При о ри тет ни про је кат

Шеф де ле га ци је Европ ске
уни је у Ср би ји Мајкл Де вен порт
ис та као је да је ЕУ са 15 ми ли о на
евра фи нан си ра ла из град њу тра -
фо ста ни це Вра ње 4, јер је тај про -
је кат пре по зна ла као при о ри тет
за по ве зи ва ње ре ги о нал ног тр -
жи шта енер ги је, ста бил ност си -
сте ма, али и за то што се оче ку је
да ће омо гу ћи ти еко ном ски раз -
вој ју га Ср би је дуж ко ри до ра 10.

- Овај про је кат, као и дру ге
про јек те ко је смо фи нан си ра ли и
ре а ли зо ва ли, тре ба по сма тра ти у
кон тек сту мно го ши ре по др шке
ко ју је Европ ска уни ја да ла и на -
ста вља да да је елек тро е нер гет -
ском сек то ру Ср би је. Од 2001. го -
ди не је кроз број не про јек те
овом сек то ру до ни ра но око 555
ми ли о на евра, нај пре у хит не по -
прав ке и ра до ве, а за тим у елек -
тра не, руд ни ке, ре мон те и мо -
дер ни за ци ју пре но сних мре жа.
Ср би ја има по тен ци јал да бу де
глав ни играч на ре ги о нал ном тр -
жи шту елек трич не енер ги је и ЕУ
Ср би ји кроз ове про јек те по ма же
да тај циљ и оства ри - на гла сио је
Де вен порт.

- Пре са мо две го ди не ов де је
по че ла ре а ли за ци ја грин филд
про јек та, а да нас је он успе шно
за вр шен - под се тио је Де вен порт
ко ји је ди рек то ру ЈП ЕМС уру чио
по твр ду о при мо пре да ји ра до ва
за тра фо ста ни цу Вра ње 4.

Име на иза успе ха

На из град њи но ве ТС 400/110
kV Вра ње 4 ан га жо ва ни су број ни
уче сни ци из раз ли чи тих из во -

ђач ких и кон сул тант ских фир ми
као и соп стве ни ка дро ви из ЈП
ЕМС.

Ис пред Де ле га ци је Европ ске
уни је за про је кат је био од го во -
ран Де јан Ре брић, ру ко во ди лац
про јек та са са рад ни ци ма.

Ди рек тор про јек та ис пред ЈП
ЕМС би ла је Је ле на Ма те јић, из -
вр шни ди рек тор за ин ве сти ци је
и стра те ги ју, ко ор ди на тор про јек -
та био је Ми ли вој Крич ка, ру ко -
во ди лац ти ма за ТС би ла је На ди -
ца Сто ја но вић, ру ко во ди лац ти -
ма за ДВ Бо рис Шу шић. За ВН
опре му је би ла за ду же на Сла ви -
ца Ре брић, а за ре леј ну за шти ту
и упра вља ње Де си мир Три јић. 

Чла но ви кон сул тант ске еки -
пе, ан га жо ва ни од стра не Де ле га -
ци је ЕУ би ли су: Ми ло рад Ву ко -
је вић - тим ли дер, Рат ко Ко стић

ЈП ЕМС

Изградња ТС Врање 4 била је подељена у две фазе.
Прва фаза обухватила је:
Приступни пут до комплекса трафостанице, саобраћајнице, плато, паркинг,

кабловску канализацију, спољашњу и унутрашњу ограду у ТС, седам релејних
кућица за смештај опреме управљања и каде за два трансформатора, уљну јаму и
уљну канализацију.

Друга фаза обухватила је:
- портале, носаче апарата и сабирнице са темељима,
- командно-погонску зграду са пратећим инсталацијама,
- водовод и канализацију унутар комплекса трафостанице,
- уземљење и громобранску заштиту ТС,
- уградњу и повезивање високонапонске опреме, енергетског трансформато-

ра 400/110 kV, снаге 300 MVA, опреме заштите и управљања, сопствене потрош-
ње и телекомуникационе опреме,

- паралелно са изградњом ТС обављане су и активности и радови на расплету
далековода.

Начин реализације ТС Врање 4

Доказ да ЕМС има
успешан менаџмент и
озбиљну пословну
структуру

Министар енергетике и рударства Александар Антић
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- екс перт за ТС, Пе тер Лен цен -
екс перт за гра ђе вин ске ра до ве и
На та ша Јо ва но вић - ин же њер
са рад ник.

Кон зор ци јум за кон сул тант ске
услу ге ан га жо вао је до ма ће струч -
ња ке: Со ти ра Пе тро ви ћа за гра -
ђе вин ске ра до ве, Гој ка Ми ха и ло -
ви ћа за ви со ко на пон ску опре му,
Бо жи да ра Ре не ра за ре леј ну за -
шти ту и Бра ти сла ва Ђи ки ћа за
да ле ко во де.

У фа зи из ра де про јек та рас пле -
та да ле ко во да 400 kV и 110 kV ан -
га жо ван је ПД Елек тро и сток Про -
јект ни би ро а од го вор ни про јек -
тант би ла је Ве сна Мр да ко вић. 

За упра вља ње про јек том у фа -
зи при пре ме град ње рас пле та ДВ
био је за ду жен Ра до мир Ри бић. 

Ис пред ЈП ЕМС над зор над
елек тро мон та жним ра до ви ма на
ТС вр шио је Рај ко Гве рић док је
над зор над гра ђе вин ским ра до ви -
ма вр шио Ми о драг Са вић.

За над зор над из во ђе њем ра -
до ва на рас пле ту ДВ би ли за ду же -
ни Бо рис Шу шић и Де јан Је шић.

У пр вој фа зи из град ње ТС Вра -
ње 4 за про јек то ва ње и из во ђе ње
гра ђе вин ских ра до ва са елек трич -
ним ин ста ла ци ја ма за ду жен је био
кон зор ци јум пред у зе ћа ,,Si e mens''
д.о.о. Бе о град и ,,Ел нос БЛ'' д.о.о.
Ср би ја. 

Ру ко во ди о ци ра до ва на гра ди -

ЈП ЕМС

Начин реализације расплета ДВ:
Прва фаза: Увођење ДВ

400kV бр.461 Лесковац – Врање
4 и бр.462 Врање 4 – македон-
ска граница у ТС Врање 4;
изградња ДВ 2x35kV TС Врање
1 – ТС Врање 4 за потребе соп-
ствене потрошње ТС Врање 4 и
напајања Трговишта; изградња
увода у ТС Врање 4 са ДВ 110kV
бр.1219/2 Врање 4 – Владичин
Хан и ДВ бр.1190 Врање 4 –
Трговиште

Друга фаза: Изградња два ДВ 2x110kV из Врања 4 према ЕВП Ристовац
и ТС Врање 2, односно ТС Врања 2 и ТС Врање 1.

Укупне дужине нових далековода у расплету су око 16 километара.

ТС Врање 4 ће допринети томе да Србија постане
регионални лидер у области електроенергетике



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015. 9

ли шту су би ли ин же ње ри Де јан
Ма ље но вић за гра ђе вин ски део и
Миљ ко Ми хај ло вић за елек тро
део. Глав ни ин же њер је био Пре -
драг Ра ди во је вић.

У дру гој фа зи из град ње тра фо
ста ни це из во ђач елек тро мон та -
жних ра до ва је био ПД Елек тро и -
сток-Из град ња. Не по сред ни ру ко -
во ди лац ра до ва био је Де нис Ву -
ко вић, а од го вор ни ин же њер Да -
ли бор Ми ха и ло вић. 

У обе фа зе ра до ва од го вор ни
пред став ник ,, Si e mens''-а Бе о град
био је ин же њер Вла ди мир Ба -
рац.

За ис пи ти ва ње ви со ко на пон -
ске опре ме би ли су за ду же ни
струч ња ци По го на Тех ни ка на че -
лу са Алек сан дром По по ви ћем,
док је ис пред по го на Кру ше вац
по сао во дио Бо бан Ко стић.

Ис пи ти ва ње функ ци о ни са ња
ре леј не за шти те у по стро је њу 400
kV, 110 kV и на енер гет ском тран -
сфор ма то ру 300 MVA ра ди ле су
еки пе По го на Тех ни ка и По го на
Кру ше вац. Ис пред По го на Тех ни -
ке нај ви ше је уче ство вао Мар ко
Мар ко вић а ис пред По го на Кру -
ше вац Са ша Сте фа но вић.

По сао про ве ре и ис пи ти ва ња
упра вљач ке опре ме са SCA DA си -
сте мом, уз аси стен ци ју пред став -
ни ка Ин сти ту та Ми хај ло Пу пин,
во ди ли су Иван Га врић из По го на
Кру ше вац и Вла дан Цве јић из
По го на Тех ни ка.

Ком плет ну соп стве ну по тро -
шњу (на из ме нич ни део, јед но -
смер ни део, ди зел, 35 kV по стро је -
ње итд) ис пи ти ва ли су Асен Ра до -
ва нов из По го на Тех ни ка и еки па
По го на Кру ше вац са Ми ро љу бом
Ђин ђи ћем на че лу.

Сам енер гет ски тран сфор ма -
тор, за јед но са пред став ни ком фа -
бри ке ,,Кон чар'', ис пи ти вао је Ми -
лан Ва сић са са рад ни ци ма из По -
го на Тех ни ка. 

ЕМС је по за вр шет ку из град ње
фор ми рао Ко ми си ју за ин тер ни
тех нич ки пре глед на че лу са Дра -
га ном Ан ђел ко ви ћем, ко ја је на -
кон пре гле да и от кла ња ња при -

мед би пу сти ла по стро је ња под на -
пон.

Сва ка ко да је те шко на бро ја ти
све ко ји су до при не ли успе шној
ре а ли за ци ји овог ка пи тал ног про -
јек та. Сви они за слу жу ју за хвал -
ност и по што ва ње јер је њи хо вим

за ла га њем и струч но шћу оства ре -
на ви зи ја и из гра ђен обје кат од ве -
ли ког зна ча ја за елек тро е нер гет -
ски си стем, ко ји ће зна чај но по -
бољ ша ти и ква ли тет жи во та ста -
нов ни штва ју го и сточ не Ср би је. 

М. Бо ги ће вић

- У току извођења електромонтажних радова, сви пројектантски и извођачки про-
блеми који би се појавили решавани су ,,у ходу'', у одличној сарадњи са пројектним
бироом Елнос-а и извођачем, Електроисток – Изградњом. Највећи проблем који се
појавио у завршници радова био је проблем са конструкцијом цевних сабирница 110
kV. Проблем је уочен у току обилних падавина које су у том периоду задесиле Србију.
Међутим, после детаљних договора између конзорцијума предузећа Нипса и Ептиса
као консултанта, ЈП ЕМС као крајњег корисника, и конзорцијума Siemens Београд и
Елнос БЛ, као пројектанта и извођача радова, проблем је на задовољство свих учесни-
ка, и пројектантски и извођачки, успешно решен - каже Рајко Гверић, надзорни орган
за електромонтажне радове.

Добра сарадња решава проблеме

ЈП ЕМС
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Д у го го ди шњи глав ни дис пе чер
ЈП ЕМС Бран ко Шу мо ња име -

но ван је 15. ја ну а ра на функ ци ју из -
вр шног ди рек то ра за упра вља ње
и тр жи ште, јед ну од кључ них у
Пред у зе ћу. То је био по вод за раз -
го вор и пре глед нај зна чај ни јих ак -
тив но сти ко је оче ку ју ди рек то ра
Шу мо њу у на ред ном пе ри о ду. По -
знат као пре дан и од го во ран
струч њак, Бран ко Шу мо ња све -
стан је оба ве за и иза зо ва ко је са
со бом но си ме сто из вр шног ди -
рек то ра за упра вља ње и тр жи ште.
Ипак, уз до са да шње ис ку ство сте -
че но у Ди рек ци ји за упра вља ње
пре но сним си сте мом, не ма ме ста
за не си гур ност, већ са мо за ре ше -
ност да се по ве ре ни за да ци оба ве
што ефи ка сни је.

У ње го вој над ле жно сти су две
ди рек ци је: Ди рек ци ја за упра вља -
ње пре но сним си сте мом и Ди рек -
ци ја за по сло ве тр жи шта елек -
трич не енер ги је.

- Мо рам на по чет ку да ис так -
нем зна чај мог прет хо дни ка и ду -
го го ди шњег са рад ни ка Или је
Цви је ти ћа, ко ји је са ме ста из вр -
шног ди рек то ра за упра вља ље и
тр жи ште име но ван за из вр шног
ди рек то ра за пре нос. Мо же се сло -
бод но ре ћи да је си стем ко ји по сто -
ји у над ле жне две ди рек ци је уре -
ђен и да је то у ве ли кој ме ри за слу -
га мог прет ход ни ка. И ја сам био
део тог ти ма, та ко да сам у од ре ђе -
ном де лу до при нео то ме и упо знат

сам са свим про це си ма ко ји се од -
ви ја ју у обе ди рек ци је, али увек
има ме ста за уна пре ђе ња јер се
пред нас, а ту ми слим на све за по -
сле не у обе ди рек ци је, стал но по -
ста вља ју но ви иза зо ви, ка же Бран -
ко Шу мо ња на по чет ку раз го во ра.

- Про шла го ди на је са ста но ви -
шта упра вља ња би ла пу на иза зо -
ва, са гле да ва ју ћи све вре мен ске
не по го де ко је су по го ди ле пре но -
сни си стем Ре пу бли ке Ср би је, од
по пла ва у ма ју, пре ко „тор на да“ у
ју ну у ре ги о ну Шу ма ди је до ле де не
ки ше ко ја је по чет ком ме се ца де -
цем бра за де си ла ре ги он ис точ не
Ср би је. Све те про бле ме успе шно
смо са вла да ли. Ин тен зив но се ра -
ди на са ни ра њу по сле ди ца, ту пр -
вен стве но ми слим на „брат ску“ Ди -
рек ци ју за пре нос елек трич не
енер ги је, али на рав но и на оста ле
ор га ни за ци о не је ди ни це ко је су
укљу че не у са ни ра ња. Та ко ђе, ра -
ди се на от кла ња њу уоче них про -
бле ма ко ји су се по ја ви ли при ли -
ком тих по ре ме ћа ја, од но сно уна -
пре ђе ња по сто је ћих про це ду ра: са
ко ле га ма из ИКТ се ин тен зив но ра -
ди на по бољ ша њу те ле ко му ни ка -
ци о них ве за уну тар ЈП ЕМС као и
ве за пре ма ко ри сни ци ма пре но -
сног си сте ма, а са дру ге стра не
фор ми ран је про јект ни тим ко ји
има за да так да са чи ни План
пројект a упра вља ња ри зи ком пре -
ки да ис по ру ке елек трич не енер ги -
је из пре но сног си сте ма ко ји ће би -
ти ула зни па ра ме тар за ус по ста -
вља ње ISO 31000 од но сно упра -
вља ње ри зи ци ма у ЈП ЕМС.

- Пред на ма је ин тен зи ван рад
и мно го за да та ка, што ре дов них,
што оних ко ји про из и ла зе из про -
ме на у за ко но дав ству или из по -
тре бе за мо дер ни за ци јом по сло ва -

БРАН КО ШУ МО ЊА, ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР 
ЗА УПРА ВЉА ЊЕ И ТР ЖИ ШТЕ

ИНТЕРВЈУ

Си гур ност, са рад ња 
и мо дер ни за ци ја

Уско ро пот пи си ва ње 
уго во ра о осни ва њу 
Ре ги о нал ног 
ко ор ди на ци о ног цен тра 
за Ју го и сточ ну Евро пу

Пред Ди рек ци јом за упра вља ње пре но сним 
си сте мом и Ди рек ци јом за по сло ве тр жи шта
елек трич не енер ги је су ва жни за да ци и 
ам би ци о зни пла но ви
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ња, ис ти че Шу мо ња и до да је:
- При во ди се кра ју из ра да Про -

це ду ре за об у ста ву ис по ру ке елек -
трич не енер ги је ко ја је ве о ма зна -
чај на са ста но ви шта обе ди рек ци је
ко је пра те ста ње на тр жи шту по
овом пи та њу. У то ку је и ре ви зи ја
не ко ли ко про це ду ра у ко ји ма су
уоче ни ма њи не до ста ци као и из -
ра да но вих у скла ду са уоче ним по -
тре ба ма. Ка да је реч о прог но зи
по тро шње, ДУП и ДТР су офор ми -
ли за јед нич ки тим ко ји ра ди на
том и срод ним пи та њи ма. За ову
го ди ну пред ви ђе но је по кре та ње
јав не на бав ке за на бав ку софт ве ра
за прог но зу по тро шње, као и јав не
на бав ке за ме те о ро ло шке по дат -
ке.

Зна ча јан про је кат је и ус по ста -
вља ње ре зер вног НДЦ-а, где су у
то ку ак тив но сти на при во ђе њу
„по преч них ве за“ и ме ре ња из
елек тра на и ин тер ко нек тив них да -
ле ко во да, ка ко би се РДЦ Бе о град
оспо со био за при вре ме ни ре зер -
вни цен тар до опре ма ња но вог чи -
је ак тив но сти су у то ку. За вр шет -
ком и ста вља њем у функ ци ју ре -
зер вног НДЦ-а, от по че ће ак тив но -
сти на ком плет ној ре кон струк ци ји
са ле НДЦ у Вој во де Сте пе, за то што
је по сто је ћа са ла у функ ци ји ви ше
од 15 го ди на и по ја ви ла се по тре ба
за ње ним уса вр ша ва њем, ка ко
тех но ло шки та ко и естет ски.

Ди рек тор Шу мо ња освр ће се и
на зна чај ну ре ги о нал ну и ме ђу на -
род ну уло гу ЈП ЕМС:

- Уско ро се оче ку је пот пи си ва -
ње уго во ра о осни ва њу Ре ги о нал -
ног ко ор ди на ци о ног цен тра за Ју -
го и сточ ну Евро пу са НОС БиХ и
ЦГЕС, као и по че так ра да тог пред -
у зе ћа чи ји ко ри сник ће би ти оста -
ли ТСО-ви у ре ги о ну. Над зор ни од -
бор ЈП ЕМС је до нео Од лу ку о ула -
га њу ка пи та ла у осни ва ње Цен тра
за ко ор ди на ци ју си гур но сти, доо.
Бе о град (SCC) и пред лог по слат
Вла ди Ср би је на са гла сност. Зна чај
тог Цен тра, ко ји ће би ти је дан од
три у це лој Евро пи, је ви ше стру ки -
од по ди за ња си гур но сти ра да пре -
но сних си сте ма у ре ги о ну до про -
мо ци је Ср би је. Ин тен зив ни су пре -

го во ри са су сед ним ТСО-ви ма да
при сту пе том цен тру.

Та ко ђе, у то ку су за вр шне ак -
тив но сти на за кљу че њу но вог уго -
во ра о ра ду СММ бло ка ко ји чи не
опе ра то ри пре но сних си сте ма Ср -
би је, Цр не Го ре и Ма ке до ни је и ко -
ји је осно ван да би чла ни це бло ка
лак ше ис пу ња ва ле про пи са не оба -
ве зе за рад у син хро ној обла сти
„Кон ти нен тал на Евро па“. Де фи ни -

са на је рас по де ла се кун дар не и
тер ци јар не ре зер ве и сле де пре го -
во ри око мо де ла ра да се кун дар не
ре гу ла ци је.  ЈП ЕМС и ЦГЕС ће до
пр вог ма ја за кљу чи ти уго вор о раз -
ме ни тер ци јар не ре гу ла ци о не
енер ги је, а по кре ну то је и пи та ње
са рад ње СММ и СХБ (Сло ве ни ја,
Хр ват ска и Бо сна и Хер це го ви на)
бло ка.

Ка да је реч о КОСТТ, за по чет је
рад ENT SO-E про јект ног ти ма TSO
КОСТТ ко ји ће де фи ни са ти Ка та лог
ме ра ко ји је нео п хо дан за за кљу че -
ње уго во ра из ме ђу ЕНТ СО-Е и
КОСТТ. ЈП ЕМС и КОСТТ још ни су
ре ши ли пи та ња рас по де ле при хо -
да од IТС ме ха ни зма и од ало ка ци -
је ка па ци те та. То су отво ре на пи та -
ња ко ја има ју фи нан сиј ске по сле -
ди це и као та ква су ве о ма осе тљи -
ва и ре ша ва ће се у на ред ном пе -
ри о ду. У скла ду са пот пи са ним
Бри сел ским спо ра зу мом, ЕМС уче -

ству је и са ра ђу је у ра ду ти ма. При -
пре мљен је де та љан спи сак по сло -
ва ко је тре ба да ура ди ЈП ЕМС да би
се ре а ли зо вао „tar get road – map“
ко ји је усво јио Пле на ри ENT SO-E.
Пре ма том пла ну КОСТТ би тре ба -
ло да по ста не по себ на кон трол на
област у ју ну ове го ди не, на рав но
ако за до во љи ми ни мум тех нич ких
усло ва ко ји му бу ду за да ти.

Струч ња ци обе ди рек ци је, на -
рав но и са оста лим струч ња ци ма
из оста лих ор га ни за ци о них је ди -
ни ца, су ин тен зив но укљу че ни у
из ра ду Сту ди је о при кљу че њу
Укра ји не и Мол да ви је европ ској
ин тер ко нек ци ји, где је у то ку рад
на оце ни упит ни ка о уса гла ше но -
сти. На кон то га сле ди део за ко ји је
по треб но ан га жо ва ње за по сле них
кон сул та на та ЕК Ц-а са ко ји ма је ЈП
ЕМС за кљу чио уго вор за рад на
овом про јек ту - ка же ди рек тор за
упра вља ње и тр жи ште.

Усва ја ње но вог За ко на о енер -
ге ти ци кра јем 2014. го ди не до не ло
је, мо же се сло бод но ре ћи, до ста
оба ве за за ЈП ЕМС:

- ЈП ЕМС је за ду жен и за ад ми -
ни стра ци ју ре ги стра га ран ци ја по -
ре кла за об но вљи ве из во ре у Ср -
би ји и уско ро нас оче ку је на бав ка
ин фор ма ци о ног си сте ма за га ран -
ци је по ре кла и им пле мен та ци ја
си сте ма у прак си. Нео п ход на је из -
ра да ре ги стра ба лан сно од го вор -
них стра на (БОС) ка ко би се омо гу -
ћи ла при ме на за ко на о енер ге ти -
ци, пра ви ла о ра ду тр жи шта, пра -
ви ла о про ме ни снаб де ва ча и
уред бе о ис по ру ци и снаб де ва њу
Та ко ђе, на осно ву но вог За ко на о
енер ге ти ци по треб но је фор ми ра -
ти ко ми си ју за из ра ду Пра ви ла за
об ја вљи ва ње кључ них тр жи шних
по да та ка. То ком го ди не пла ни ра -
но је да се по ве ћа обим по да та ка

Бер за

ИНТЕРВЈУ

Пла ни ра но по ве ћа ње 
оби ма по да та ка ко ји се
об ја вљу ју на ЕМС-овој
плат фор ми за 
тран спа рент ност

- Ва жно је ре ћи и да је у то ку и осни ва ње Бер зе, ко ја ће уве ли ко до при не ти раз во ју тр жи шта

елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји и у ре ги о ну. Уса гла ше ни су до ку мен ти, а пре ла зак љу ди из

ДУП и ДТР се оче ку је у сеп тем бру. Ра до ви на уре ђе њу кан це ла ри ја за Бер зу на пе том спра ту НДЦ-а

су по че ли - ка же ди рек тор Бран ко Шу мо ња.
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ко ји се об ја вљу ју на ЕМС-овој плат -
фор ми за тран спа рент ност. Нео п -
ход не су из ме не и до пу не Пра ви ла
о ра ду тр жи шта елек трич не енер -
ги је, као и Пра ви ла о ра ду пре но -
сног си сте ма и да љег уна пре ђе ња
по сто је ћих про це ду ра и про це са.

Ди рек тор Шу мо ња го во ри и о
си сте ми ма ко ји пру жа ју по др шку
упра вља њу и тр жи шту, јер ће се у
на ред ном пе ри о ду ин тен зив но ра -
ди ти на об но ви и уса вр ша ва њу по -
сто је ће ин фор ма ци о не ин фра -
струк ту ре ка ко би се у пот пу но сти
мо гло од го во ри ти зах те ви ма да -
љег раз во ја тр жи шта елек трич не
енер ги је, на рав но и си гур ног упра -
вља ња пре но сним си сте мом:

- Ка да је реч о SCA DA/ЕMS си -
сте му, у то ку су за вр шне ак тив но -
сти на при је му IMP SCA DA/EMS си -

сте ма у НДЦ-у. Исто вре ме но се по -
кре ће јав на на бав ка за дру гу фа зу
овог си сте ма, као и за но ви SCA -
DA/EMS си стем за РДЦ Но ви Сад
као и уна пре ђе ње по сто је ћих SCA -
DA/EMS си сте ма у оста лим РДЦ-
ови ма. У НДЦ-у су спроведене зна -
чај не ак тив но сти на ус по ста вља ње
дис пе чер тре нинг си му ла то ра
(ДТС) као алат ке за на чај не за обу ку
дис пе че ра НДЦ и РДЦ, ко ји се ин -
тен зив мо при ме њу је у прак си.

У то ку су ак тив но сти за на бав ку
но вог ММС (Mar ket Ma na ge ment
System) си сте ма бeз кojeг сe нe
мoжe зaмислити сaдaшњи a ни бу -
ду ћи рaзвoj тржиш тa eлeк тричнe
eнeргиje. Да спо ме нем не ке број -
ке: у про се ку пре ко пре ко 50 уче -
сни ка у аук ци ја ма за до де лу рас по -
ло жи вог пре ко гра нич ног ка па ци -
те та на сва кој гра ни ци, 36 ба лан -
сно од го вор них стра на ко је има ју
уло гу при ја ве пла но ва ра да бло ко -
ва екс тер не и ин тер е не раз ме не
елек трич не енер ги је и још мно го
то га, да не збу њу је мо чи та о це. На -

рав но, има још мно го си сте ма ко ји
су ва жни за рад две ди рек ци је али
би он да овај ин тер вју тра јао ду го.

- Ово је са мо део ак тив но сти
ко је нас оче ку ју у на ред ном пе ри о -
ду. Бри га о ста бил но сти елек тро е -
нер гет ског си сте ма Ср би је и нор -
мал ном функ ци о ни са њу тр жи шта

елек трич не енер ги је се под ра зу -
ме ва. Оче ки ва ња су ве ли ка, пла -
но ви су ам би ци о зни, али уз на ше
ка дро ве и од нос ко ји има мо пре ма
обавезама, не ма сум ње да ће мо
би ти успе шни - за кљу чу је Шу мо -
ња.

М. Б.

Ула га ње у за по сле не

ИНТЕРВЈУ

Ве о ма је ва жно ис та ћи ис та ћи зна чај свих за по сле них у обе ди -
рек ци је. Пер ма нент но се ра ди на об у ча ва њу за по сле них, ка ко би се
иза зо ви ко ји се пред њих по ста вља ју што лак ше и ефи ка сни је са вла -
да ли. На рав но, као и сву где има про бле ма, јер ми као јав но пред у зе -
ће си гур но не мо же мо па ри ра ти при ват ним ком па ни ја ма ко је ис ку -
сним струч ња ци ма мо гу по ну ди ти знат но ве ће пла те, али на да мо се
да ће се и то са вре ме ном про ме ни ти. Про шле го ди не оти шло је пар
ис ку сних ин же ње ра. Ус пе ли смо да при ми мо мла де љу де жељ не уче -
ња и сти ца ња но вих ис ку ста ва и зна ња, што се у ове две ди рек ци је
си гур но мо же по сти ћи, ис ти че Шу мо ња.

Зна ча јан про је кат је и 
ус по ста вља ње ре зер вног
НДЦ-а
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Ускло пу дру ге фа зе ре кон струк -
ци је ТС Бе о град 5 тре нут но се

из во де ра до ви на опре ма њу 110 kV
по ља Е11 за ди стри бу тив ни кабл
ко ји ће по ве за ти ТС Бе о град 5 са
но во и згра ђе ном ТС Бе о град 41 на
Но вом Бе о гра ду. Та ко ђе, у пла ну је
да се до кра ја го ди не ре кон стру и -
шу по ду жна спој на по ља Е31 и Е32,
као и по ља енер гет ских тран сфор -
ма то ра Т3, Т4 и Т2, чи ме би се окон -
ча ли ра до ви пла ни ра ни дру гом фа -
зом ре кон струк ци је. Из во ђач ра до -
ва је Елек тро и сток Из град ња, док је

про јект ну до ку мен та ци ју из ра дио
Елек тро и сток про јект ни би ро.

У пр вој фа зи ре кон стру и са на је
ко манд на згра да, као и по стро је ње
соп стве не по тро шње и спољ но
осве тље ње. Из гра ђе не су ку ћи це
за сме штај ре леј не за шти те у РП
220 kV и РП 110 kV. Из во ђач ра до ва
би ла је Елек тро и сток Из град ња.

Ви со ко на пон ска опре ма за ре -
кон струк ци ју ТС Бе о град 5 на ба -
вље на је из кре ди та ЕИБ па кет Б,
као и из соп стве них сред ста ва ЈП
ЕМС.

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ТС 220/110/35 kV БЕ О ГРАД 5

ТС 400/110 kV БЕ О ГРАД 20

Ин тен зив но ис пи ти ва ње опре ме

ВЕСТИ

Опре ма ње 110 kV по ља

У про те клом пе ри о ду ин тен зи ви ра ни су ра до ви на ис пи -
ти ва њу за штит но-упра вљач ких уре ђа ја у рас клоп ном по стро -
је њу 110kV на ТС Бе о град 20. Ис пи ти ва ња за јед нич ки спро во -
де Слу жбе за за шти ту По го на Бе о град и По го на Тех ни ка.

У РП 400 kV, из во ђач ра до ва „Елек тро и сток-Из град ња“ за -
вр шио је са се кун дар ним по ве зи ва њем ВН опре ме и за штит -
но-упра вљач ких ор ма на у ре леј ним ку ћи ца ма. У то ку су ра до -
ви на функ ци о нал ном ис пи ти ва њу у по љи ма 400 kV.

Сре ди ном мар та из вр шен је пре глед из ве де них ра до ва
на мон та жи и по ве зи ва њу ће ли ја 10 kV и кућ них тран сфор -
ма то ра 10/0,4 kV од стра не Ко ми си је за ин тер ни тех нич ки
пре глед. Оче ку је се да ЕДБ из вр ши по ве зи ва ње ка блов ских
во до ва у сво јим објек ти ма и да се ком плет на соп стве на по -
тро шња тра фо ста ни це ТС Бе о град 20 ста ви у проб ни рад.

Р. Е.
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Ђа во не спа ва. Не мо же чо век од
ње га би ти ми ран.“ - ка же Дра -

го мир Ко стић, шеф слу жбе за одр -
жа ва ње да ле ко во да По го на Ва ље -
во и до да је –„ево са да, док нас дво -
ји ца раз го ва ра мо, до га ђа се за ре -
дом тре ћа ве ли ка ха ва ри ја на под -
руч ју За пад не Ср би је. И то у ро ку
кра ћем од го ди ну да на. У ма ју су се
де си ле по пла ве и кли зи шта, у ју ну
је тор на до сру шио де сет сту бо ва у
око ли ни Ла за рев ца и Ора шца и
опет да нас, у мар ту, снег нам пра ви
про бле ме и оба ра но ве сту бо ве.“

Док слу шам шта Ко ста го во ри
не мо гу да се от мем ути ску, са ка -
квом мир но ћом ко мен та ри ше не -
да ће о ко ји ма при ча, а он, као да чу -
је мо је ми сли на ста вља: „Све се ово
мо гло оче ки ва ти. Ука зи вао сам на
то још кад смо пи са ли из ве шта је и
про це њи ва ли ри зи ке на под руч ју
По го на Ва ље во. Жао ми је што су се
мо је про це не оства ри ле. Али, да
кре не мо ре дом...

По сле ди це по пла ва су се по себ -
но осе ти ле на под руч ју Круп ња и
Љу бо ви је. Ту су би ла угро же на два
да ле ко во да 110 kV: ДВ 1176 Кру пањ
- Љу бо ви ја и ДВ 1116 Кру пањ –Осе -
чи на и 220 kV да ле ко вод 209 Ба ји на
Ба шта - Срем ска Ми тро ви ца. Ми мо
то га на шао се стуб на ри зич ном
кли зи шту у При че ви ћу на ДВ 106А2
Ло зни ца – Ва ље во3 и још је дан
угро жен под ри ва њем оба ле на Мо -
ра ви у око ли ни Чач ка на ДВ 1183
Ча чак 3 – Гор њи Ми ла но вац. Нај ве -
ћи део по сла на от кла ња њу по се ди -
ца ових не по го да је за вр шен, али
нас још до ста то га че ка пре не го ко -

нач но ста ви мо тач ку на тај труд.“
„До бро“ – ка жем, ви ше под сти -

чем при чу – „по пла ве су би ле пре
ве тра, а са на ци је су ишле дру гим
ре дом?“ „Па да“ – сла же се Ко стић –
„та кве су окол но сти. Ха ва ри ју, тих
десет сту бо ва ко је је обо рио ве тар,
са ни ра ли смо ве о ма бр зо јер се ра -
ди ло о по слу ко ји фи нан си ра мо
соп стве ним сред стви ма. Са по пла -
ва ма и кли зи шти ма је дру га при ча.
Та ште та је по сма тра на као део
укуп не ште те ко ја се де си ла це лој
др жа ви, а у та квим окол но сти ма од -
лу чу је Вла да. То је он да огром на
ште та за ко ју се че ка ла по моћ
Европ ске уни је. Ко ли ко год би ми
хте ли да се то бр зо от кло ни, то је
зах те ва ло вре ме, дуг је то про цес
сам по се би. До не сен је за кон о по -
пла ва ма, па је од др жав них ор га на
сти гло ми шље ње да се и при овом
по слу мо ра ис по што ва ти све оно
што зах те ва За кон о јав ним на бав -
ка ма. Тра је то – ко ли ко год се на ма
жу ри ло, бр же ни је мо гло. За то се
де си ло да се са овим ра до ви ма по -
че ло ре ла тив но ка сно. Ушло се у
по сао усред зим ског пе ри о да ко ји
но си сво је спе ци фич не про бле ме и
зах те ва по себ не на по ре. Шта да се
ра ди – та кав је по сао." – ка же са -
свим спо кој но.

„Знам све о тим спе ци фич ним
про бле ми ма.“ – пре би рам по ми -
сли ма – „мо гу о њи ма лич но да све -
до чим, био сам над зор на ти ма ра -
до ви ма, за јед но са ко ле ги ни цом
Ма јом Ста нић, дип. гр. инж. и Го -
ра ном Ђу ри ћем, дипл.ел.инж, па
ми кроз гла ву про ла зе сли ке ко је
опи су ју снег и ки шу, ве тар и мраз са
дво ци фре ним ми ну сом или бла то
ко је мо же да про гу та цео свет. Сва -
ка част мон те ри ма Из град ње и
Енер го мон та же. Гле дао сам их ка ко
ра де. Ски дам ка пу. Ре спект.“

Мој са го вор ник се сме је. Као да
ми опет чи та ми сли. „Би ло је ка ко је
мо ра ло би ти. До бар део по сла је го -
тов, има мо се за чи ме освр ну ти, мо -
же мо се по ди чи ти и по хва ли ти. Да -
кле тре нут но ства ри ова ко сто је: На
ДВ 209 Елек тро и сток Из град ња је
ура дио два но ва сту ба по ве ћа них
ди мен зи ја. На ме сто до са да шњих
пор та них ис пле те ни су „Y“ сту бо ви.
Ко ми си ја је ра до ве при ми ла и да ле -
ко вод је под на по ном. На 110 kV да -
ле ко во ду 1116 Енер го мон та жа је
угра ди ла три но ва, знат но ви ша и
ја ча сту ба ко ји но се ве о ма ду гач ке

ПО ГОН ПРЕ НО СА ВА ЉЕ ВО

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Ђаво не мирује
За вр ша ва ју се ра до ви на са на ци ји по сле ди ца по -
пла ва на да ле ко во ди ма за пад не Ср би је

Текст и фо то гра фи је: Јан ко Лев на ић, дипл. ел. инж.

По сле ди це по пла ва су се
по себ но осе ти ле на 
под руч ју Круп ња 
и Љу бо ви је
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ра спо не, да би се „пре ско чи ла“ кли -
зи шта, од но сно кон струк ци о но за -
ме ни ло шест ста рих угро же них сту -
бо ва. На овом да ле ко во ду је та ко ђе
из вр ше но на си па ње оба ло у твр де
да се спре чи оси па ње тла око те ме -
ља сту ба број два, у са мом Круп њу
уз оба лу Ли ко дре. И ов де су ра до ви
успе шно за вр ше ни и вод је ста -
вљен под на пон. То смо за вр ши ли.

На дру гим гра ди ли шти ма се
још увек ра ди. На да ле ко во ду Кру -
пањ – Љу бо ви ја Енер го мон та жа је
за по че ла ра до ве, на три кли зи шти -
ма угро же на сту ба, ко ји су због пот -
пу но уни ште них и не про ход них
при ступ них пу те ва мо ра ли би ти
пре ки ну ти на од ре ђе но вре ме. У
овом ча су су на сва три пла ни ра на
сту ба за вр ше ни зе мља но бе тон ски
ра до ви и че ка ју се усло ви да се мо -
же пре ве сти по треб на ме тал на кон -
струк ци ја.

На во ду Ва ље во 3 – Осе чи на,
украј При че ви ћа, су тра ће би ти за -
вр ше ни ра до ви на но вом сту бу
по ста вље ном на пет на е сто ме тар -
ским ши по ви ма. Мо жда тре ба
под се ти ти да је и ов де из во ђач,
Енер го мон та жа, мо рао пре ки ну ти
рад због но во на ста лих енер гет -
ских про бла ма у пре но сној мре жи.

Кад се све са бе ре, ипак мо ра -
мо би ти за до вољ ни иако је од по -
пла ва, и њи ма иза зва них кли зи -
шта, про шло мно го вре ме на. Ре -
кох већ, иза овог по сла не сто ји мо
са мо ми и Елек тро и сток Из град ња,

од но сно Енер го мон та жа. Ово је
би ла не во ља оп штих, др жав них
раз ме ра, па се мо же го во ри ти и о
на по ру ко ји је уло жи ла Вла да Ср -
би је и над ле жни ор га ни Европ ске
уни је, а то ни је са рад ња у ко јој се
ло ми пре ко ко ле на, не ке про це ду -
ре су се мо ра ле по што ва ти. Пре
све га мо ра мо би ти за до вољ ни
кон тро лом над си ту а ци јом јер је
елек тро е нер гет ски си стем све
вре ме по у зда но ра дио упр кос ве -
ли ким опа сно сти ма ко је угро же -
ност сту бо ва са ма по се би но си.
За вр ши ли смо све што је би ло
нео п ход но пре евен ту ал ног, но -
вог ки шног та ла са.

При то ме мо ра мо се за хва ли ти
и Бо гу јер нас је ми мо и шла ле де на
ки ша ко ја се та ко ђе мо же оче ки -
ва ти у до глед но вре ме. Због то га
би тре ба ло да се озбиљ но узме мо
у па мет и да не че ка мо да се до го -
ди не ка ха ва ри ја слич на оној у
Мај дан пе ку.”

Док о ово ме при ча мо, пре ки да
нас глас са оне стра не вра та: „Вла -
жан снег, до дат ни те рет... Сру шио
се стуб 333 на да ле ко во ду 106
А3Б3 у око ли ни Ма лог Звор ни ка.

„На здра вље! Шта сам ти ре -
као?“ – на ста вља мој са го вор ник –
„Да би пот пу но са ни ра ли по сле ди -
це по пла ва по треб но је још обез -
бе ди ти онај стуб на оба ли Мо ра ве
о ко ме смо при ча ли. Али ни је са мо
то. Да ле ко вод не еки пе су нам вич -
не и спо соб не али је ста ро сна
струк ту ра у њи ма не по вољ на. По -
треб но је под ма ђи ва ње ка дра у
њи ма док су ови ста ри ји још спо -
соб ни да ва ља но об у че мла ђе и
пре не су им сво ја зна ња и огром на
ис ку ства. Не бих во лео да из гу би -
мо ста тус во де ћих да ле ко вод них
еки па у ЕМС-у.

Још бих под ву као да ни јед на
од ха ва ри ја ко ја нас је за де си ла
ни је на ста ла као про пуст у одр жа -
ва њу на ших еки па. Охра бру ју на -
ја ве о мо дер ни за ци ји и за на вља -
њу ин фра струк ту ре и опре ме у за -
пад ној Ср би ји. Тре ба ло би има ти у
ви ду и при род не ка та кли зма ме и
опо ме не ко је су нам упу ти ле, јер
ово ни је нај го ре што нас мо же
сна ћи. Тре ба по гле да ти ис ку ства
Аме ри ке и За пад не Евро пе ко је су
већ по го ди ле кли мат ске про ме не
и по сле ди це у ви ду ле де них ки ша
ши рих раз ме ра. Тре ба се спре ми -
ти и за та кав сце на рио.“

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

„До бар део по сла је го тов,
има мо се за чи ме 
освр ну ти, мо же мо се 
по ди чи ти и по хва ли ти“
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Ево, та ман се при во де кра ју ра -
до ви на са на ци ји по сле ди ца

мај ских по пла ва на ДВ 106А2Б2.
Мо гли би уско ро да пре дах не мо,
за слу жи ли смо. Ту, из над При че ви -
ћа, на сту бу бр. 58 на ко ји се осла -
ња овај ду пли да ле ко вод (ко ји је,
уз гред, нај ма њи за јед нич ки са др -
жи лац за ТС Ва ље во 3, ТС Осе чи на
и ТС Ло зни ца) угра ђе ни су ши по ви
не ви ђе них раз ме ра. Усло ви на те -
ре ну су та ко зах те ва ли – кли зи ште
је по кре ну ло је це ло бр до. Што се
пак енер ги је ти че, на пра вље на су
при вре ме на ре ше ња са пре спа ја -
њем да ле ко во да, уград њом кру тих
ве за, раз ве зи ва њем мо сто ва и
пре по де ша ва њем за шти те. Сва ка -
ко ка ко у на шим - та ко и у објек ти -
ма ко ји су до ју че би ли на ши. Одо -
бре на су ис кљу че ња од ко ле га из
дру ге ди рек ци је. Све по про то ко лу
и про це ду ри... Он да су се усло ви на
те ре ну по гор ша ли – вре ме је та кво
да се ра до ви мо ра ју об у ста ви ти.
Ме те ро ло шла сли ка ло ша – ма гла,
снег, ки ша, бла то, па опет из по -
чет ка. Ипак за по не де љак је на ја -
вљен за вр ше так ра до ва – ка ко тре -
ба и ка ко до ли ку је – све пре ро ка,
да кле.

Али, (исто оно „али ко је де вој ци
сре ћу ква ри“) учи ни ло је да у че -
твр так пе тог мар та „на ша пе тља
по пу сти“. Ис па да ју да ле ко во ди ко -
ји иду од хи дро е лек тра не Звор ник
до тра фо ста ни ца у Ле шни ци,
Звор ни ку, Ло зни ци и Осе чи ни.
Сле де без у спе шни по ку ша ји укљу -
че ња, а по том - ак ци ја. По мра ку и
из у зет но ло шим вре мен ски усло -
ви ма (ки ша ко ја се ле ди, ве ли ке
сне жне па да ви не) око 19 ча со ва
кре ћу да ле ко вод не еки пе на те -
рен. За бо га, без на по на су тра фо
ста ни це у Ло зни ци, Осе чи ни, Круп -
њу и Љу бо ви ји! Иде мо опет на по -
че так при че. Рaди се је ди но што се
мо ра, иако ра до ви на ДВ 106А2Б2
ни су за вр ше ни, вра ћа ју се при вре -
ме но ски ну ти струј ни мо сто ви и уз
кон сул та ци је са ко ле га ма из ди рек -
ци је за упра вља ње, пу шта се под
на пон де о ни ца ко јом је је ди но мо -
гу ће из вр ши ти снаб де ва ње. Ри зик
иде на на шу ду шу – енер ги ја сти же
са дру ге стра не, та ко ре ћи, иза ле -
ђа. А да је то би ло ла ко – ни је. Уз
све што нас је сна шло, ја вио се још
и про блем при ма ни пу ла ци ји у ТС
Осе чи на. ЕД Ва ље во ни је мо гла са -
мо стал но да от кло ни квар по гон -
ског ме ха ни зма, па и то на сво ја ле -
ђа узи ма По гон Ва ље во. Да би се
по тро ша чи што пре на по ји ли ва -
љев ски мон те ри су ра ди ли у сво јој
бив шој тра фо ста ни ци од по ла два
до по ла три по сле по но ћи. Мај сто -
ри не ма шта, зна ју зна ње, крат ко
али ефи ка сно.

Тра же ње ква ра на да ле ко во ду
оста вље но је за ују тру, ка да се раз -
да ни. У 9:00 ја вље но је оно че га
смо се пла ши ли. Об зи ром на вре -
мен ске усло ве ко ји су вла да ли де -
си ло се сва шта: пао је стуб 333, 332
је ис кри вљен, а на 334 су по ло мље -
не кон зо ле. Про вод ни ци су на зе -
мљи, те рен је по све не при сту па -
чан. Ко ми си ја за ана ли зу по ре ме -
ћа ја ће у свом из ве шта ју ка сни је
на пи са ти: „Због из ра зи то ве ли ких
сне жних па да ви на и ле де не ки ше

ВРЕ МЕН СКЕ НЕ ПО ГО ДЕ ОПЕТ ПРО У ЗРО КО ВА ЛЕ 
ПРО БЛЕ МЕ ЗА ПРЕ НО СНИ СИ СТЕМ У ЗА ПАД НОЈ СР БИ ЈИ

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Ђа во не ми ру је, дру ги део
Пи шу: Ми лош Да ни ло вић, Јан ко Лев на ић



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015. 17

до шло је до па да ста бла са ве ли -
ком кро шњом ко је је за ка чи ло фа -
зне про вод ни ке да ле ко во да ДВ
106А/3 и ДВ 106Б/3 у ра спо ну сту -
бо ва број 333 и 334 на „А“ си сте му.
Услед већ по сто је ћег до дат ног оп -
те ре ће ња ко ји ма су би ли из ло же -
ни про вод ни ци до шло је до па да
сту ба број 333 и де фор ма ци је сту ба
332 (по ја сни шта по ви и ди ја го на -
ле) као и де фор ма ци је сред ње и
до ње кон зо ле на „А“ си сте му на за -
те зном сту бу број 334.“ Та ко ђе ће
нас под се ти ти и да је за тај, пе ти
март „Ре пу блич ки хи дро ме те ро ло -
шки за вод из дао цр ве ни аларм за
под руч је За пад не Ср би је.“

И не са мо то. Не во ља не иде са -
ма. Тек што смо са зна ли обим ште -
те на овом да ле ко во ду, ис па да ју
дру ги: пр во Кру пањ – Љу бо ви ја,
по том и Кру пањ – Осе чи на. Љу бо -
ви ја не ма стру је! Уз све то вод, 35
kV ко јим би град мо гао до би ти
енер ги ју из БиХ ни је у функ ци ји.

Део еки па мо ра та мо. Про на шли
су оште ћен про вод ник на пр вом и
др во ко је је па ло на про вод ник на
дру гом да ле ко во ду. И све су, на -
рав но, у хит њи по пра ви ли.

Е сад, шта је да ље би ло у Ма -
лом Звор ни ку? Кла си ка. Ово је јед -
на од оних не во ља ка кве смо, на -
жа лост већ ви ђа ли. Мо же се го во -
ри ти о бо љој ор га ни за ци ји, ис ку -
ство је све же и чи ни сво је. Сле ди
оче ки ва на по моћ при ја те ља. По -
зва ли смо ко ле ге из свих по го на –
свих, осим еки пе из Бо ра. Ра чу на -
мо, њи ма је би ло до ста, има нас до -
вољ но да мо же мо да их по ште ди -
мо. Да кле на от кла ња њу по сле ди -
ца уче ство ва ло је осим мон те ра из
ва љев ске и ба ји но ба штен ске еки -
пе и 10 мон те ра из Кру шев ца, по 5
из Бе о гра да и Но вог Са да и 13 мон -
те ра из Елек тро и сто ка Из град ње.

Ре а го ва ло се хи тро, ра ди ло се
мар љи во. Пре ви ше ква ро ва за
крат ко вре ме. Ха ва риј ски сту бо ви
као да још ни су би ли ис то ва ре ни
са ка ми о на, на кон де ша ва ња у Бо -
ру, а већ су спрем ни, на пут за За -
пад ну Ср би ју. Мон те ри, ко ми си је,
кор ди на то ри, (па и ди рек то ри) спе -
ци јал на и те рен ска во зи ла та ко ђе.
По на вља мо при чу ко ју смо већ
при ча ли. Има про бле ма са сме -
шта јем и обез бе ђи ва њем хра не,
осми је март, не ко сла ви, хо те ли су
уна пред ре зер ви са ни, про вод је
био за га ран то ван, они ма ко ји ма је
до про во да би ло. Што се нас ти че
стру је има ју, гре ја ње ра ди.

Те рен је по себ на при ча. Је дан
је ди ни при ступ ни пут, гле чу да зе -
мља ни, пот пу но рас ква шен, бла то
по кри ве но сне гом, пут без под ло ге
у сред бај ко ви те шум ске не до ђи је.
Те рен ска во зи ла се је два про би ја ју,
кре ни–ста ни, па опет из по чет ка.
Про ба ли смо да ан га жу је мо гра ђе -
вин ске ма ши не – не по ма же. Је ди -
но се наш ста ри уни мог из 1978. не
пре да је. Зу ји, пре де и као ре мор -
кер, по ла ко али си гур но за вр ша ва
по сао, лан ци, сај ле, из вла че ње,
уко па ва ње. Оно што не мо же ни

уни мог, мо гу љу ди - но си се на ле -
ђи ма. Сте њу и сте жу зу бе ки ло ме -
тар и по, уз бр до по сне гу, кроз шу -
му.

Чи сти се те рен, при пре ма ју се
но ви сту бо ви, ста ри се се ку и укла -
ња ју, про вод ник се кр пи и на ста -
вља, оште ће ња се ва ре и са ни ра ју.
Снег се то пи, бла то је све ду бље.
Ра до ви на пре ду ју, ди жу се два сту -
ба. Пр ви пут се та ко ра ди, да ле ко -
вод је ду пли... И та ко док по сао ни -
је успе шно при ве ден кра ју.

Че сти та мо. Јед ном ка да се бу де
под но сио из ве штај у ње му ће, уз
по хва ле љу ди ма, ста ја ти и не ко ли -
ко ре че ни ца о ре корд ном ро ку у
ко ме је све за вр ше но.

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

„Ре а го ва ло се хи тро, 
ра ди ло се мар љи во“
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Уде цем бру про шле го ди не олуј -
но не вре ме пра ће но ле дом,

ко је је за хва ти ло це лу ис точ ну Ср -
би ју и тра ја ло ви ше да на, про у зро -
ко ва ло је ха ва ри је на ве ћем бро ју

да ле ко во да. Због го ми ла ња ле да и
сне жних па да ви на до шло је до ло -
мље ња и оште ће ња сту бо ва, као и
до пу ца ња фа зних про вод ни ка и
за штит них ужа ди на ве ћем бро ју

да ле ко во да, ме ђу ко ји ма су и ДВ
110 kV бр. 177 ТС Бор 2 – ТС Мај дан -
пек 2 и ДВ 110/35 kV бр. 122АБ ТС
Пе тро вац - ТС Бор 1. О са на ци ји тих
да ле ко во да го во ри ли су нам Зо -
ран Мар ја но вић, ди рек тор По го -
на пре но са Бор и Вла ди мир
Илић, кор ди на тор оде ле ња за

при пре му одр жа ва ња ДВ у том По -
го ну.

„На ДВ 177 на по те зу Ма ли Кри -
вељ – Шу шу лај ка еви ден ти ра на су
оште ће ња и пад сту бо ва на де о ни -
ци од сту ба 62 до сту ба 73. Да ле ко -
вод је при вре ме но са ни ран ко ри -
шће њем та ко зва них ха ва риј ских
сту бо ва и до дат ним ан ке ри са њем
оште ће них сту бо ва. На кон са гле -
да ва ња оби ма ште те, на чи на са ни -
ра ња и при прем них рад њи, ра до -
ви на са на ци ји ове де о ни це по че -
ли су 5. фе бру а ра. Ра до ве из во ди
ПД Елек тро и сток-из град ња. На

ПО ГОН ПРЕ НО СА БОР

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Са на ци ја да ле ко во да
у ис точ ној Ср би ји
Ра до ви се од ви ја ју на не при сту пач ном те ре ну,
че сто у те шким вре мен ским усло ви ма

На ДВ 177 од ТС Бор
2 – ТС Мај дан пек 2
гра ди се 17 но вих 
сту бо ва
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овој де о ни ци гра ди се 17 но вих
сту бо ва ти па „је ла“. У те шким вре -
мен ским усло ви ма (снег, ви со ки
сме то ви, ки ша, ве тар и ни ске тем -
пе ра ту ре) и на ло ше при сту пач -
ном те ре ну (брд ско-пла нин ски
пре део са ло шим при ступ ним пу -
те ви ма) при во ди се кра ју из град ња
те ме ља но вих сту бо ва. На 10 сту -
бо ва те ме љи су за вр ше ни, а на се -
дам су у за вр шној фа зи. По ло ви -
ном мар та по че ли су ра до ви на по -
ди за њу че лич но-ре шет ка стих кон -
струк ци ја сту бо ва, де мон та жи ха -
ва риј ских сту бо ва и сту бо ва оште -
ће них у ха ва ри ји, као и пра те ћи
елек тро мон та жни ра до ви. Пла ни -
ра но је да се ра до ви, уко ли ко вре -
мен ски усло ви на те ре ну то до зво -
ле, за вр ше до кра ја апри ла“ – оба -
ве шта ва нас о то ку ра до ва ди рек -
тор Мар ја но вић.

На ДВ 122АБ на по те зу „Цр ни
Врх“ еви ден ти ра ни су па до ви сту -
бо ва 213, 214, 221, 222, 241, 242 и
246, као и оште ће ње сту ба 220. С
об зи ром на ве ли ки број пре ки да
фа зних про вод ни ка на де лу да ле -
ко во да од сту ба 197 до сту ба 276 и
бро ја па лих сту бо ва, да ле ко вод ни -
је при вре ме но са ни ран. Са гле да -
ва ња оби ма ште те, на чи на са ни -
ра ња и при прем них рад њи, ра до -

ви на са на ци ји ове де о ни це по че -
ли су 29.ја ну а ра . Из во ђач ра до ва
је „Енер го мон та жа“ а.д, а ра до ви се
из во де у две фа зе.

„Пр ва фа за об у хва ти ла је ра до -
ве на де о ни ци од сту ба 220 до сту -
ба 223, од но сно из град њу три но ва
сту ба ти па „бу ре“ и са на ци ју кон зо -
ле сту ба 220 са свим пра те ћим
елек тро мон та жним ра до ви ма. У
дру гој фа зи пла ни ра ни су ра до ви

на де о ни ци од сту ба 197 до сту ба

276, ко ји под ра зу ме ва ју из град њу

пет но вих сту бо ва ти па „бу ре“ и са -

на ци ју свих по ки да них фа зних

про вод ни ка са пра те ћим ел ктро -

мон та жним ра до ви ма. Ра до ви су

по че ли сре ди ном мар та и пла ни -

ра но је да тра ју око 30 да на“ – ка же

Вла ди мир Илић.

М. Б.

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА
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Пре ма пла но ви ма за из во ђе ње
ра до ва уса гла ше ним са  Ди -

рек ци јом за упра вља ње, Ин ве сти -
ци ја ма, оста лим По го ни ма, као и
са под руч ним При вред ним дру -
штви ма и ко ри сни ци ма пре но сног
си сте ма, пла ни ра ни по сао на одр -
жа ва њу опре ме у пот пу но сти је
ура ђен. Оства ре ни су ап со лут но
сви пла но ви ка да је реч о ре мон ту
и ре ви зи ји ви со ко на пон ске опре -

ме, али и пре гле ду и ре мон ту да ле -
ко вод них тра са - ка же ди рек тор
По го на пре но са Кру ше вац Зо ран
Кне же вић.

- Успе шно оства ре ни ци ље ви
ре зул тат су ко ор ди ни ра ног ра да
еки па из свих слу жби у По го ну, ре -
монт них ра ди о ни ца, да ле ко вод -
них еки па,оде ље ња за за шти ту и
упра вља ње слу жбе ауто ма ти ке и
слу жбе те ле ко му ни ка ци је, а све је
об је ди ње но кроз увек спрем ну
Слу жбу Тех нич ке ко ор ди на ци је и
њи хов при прем но пла нер ски рад,
- на гла ша ва ди рек тор Кне же вић.

Осим ре дов них ра до ва на одр -
жа ва њу опре ме, за по сле ни По го на
успе шно су оба вља ли сво је за дат -
ке у скло пу ак тив но сти на објек ти -
ма ТС Вра ње 4 (функ ци о нал но ис -
пи ти ва ње ви со ко на пон ске, за -
штит не и те ле ко му ни ка ци о не
опре ме, обу ка ру ко ва о ца и при -
пре ма за пу шта ње), ТС Ле ско вац
(за ме на и ис пи тива ње опре ме у 10
по ља и ре кон струк ци ја са бир ни -
ца), ТС Кру ше вац 1 (при јем но ис пи -

ПО ГОН ПРЕ НО СА КРУ ШЕ ВАЦ

„До жи вот но уче ње“

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Оства ре ни сви пла но ви
Ак тив но сти у По го ну пре но са Кру ше вац то ком прет -
ход не го ди не  би ле су ве о ма ин тен зив не, би ло да је реч
о ре дов ним план ским ра до ви ма или о уче шћу у ин ве -
сти ци ја ма и ре кон струк ци ја ма обје ка та у том По го ну

У Кру шев цу ће уско ро би ти из гра ђен Цен тар за обу ку мон те ра у ко ме ће се об у ча ва -
ти сви мон те ри у ЕМС-у. Цен тар ће се са сто ја ти од по ли го на за обу ку мон те ра, трим ста -
зе, фи скул тур не са ле, те ре та не, као и са ле за те о риј ску обу ку мон те ра. Ура ђе на је ком -
плет на про јект на до ку мен та ци ја за из град њу овог Цен тра. Та ко ђе, спорт ско игра ли ште
ће би ти при ве де но на ме ни, ка ко би мон те ри мо гли да одр жа ва ју по треб ну кон ди ци ју.

У ра ди о ни ци еки пе за одр жа ва ње ВН опре ме је по ста вљен ста лак за де мон та жу пре -
ки да ча SF6 тех но ло ги је, ка ко би за по сле ни у по го ни ма пре но са мо гли да се об у че за рад
са овом опре мом, а Слу жба ауто ма ти ке је фор ми ра ла сво ју ла бо ра то ри ју за обу ку са
опре мом, уре ђа ји ма и ин стру мен ти ма ко ји су нео п ход ни за рад те Слу жбе.

- Све на ве де но го во ри о то ме да је ак це нат ста вљен на еду ка ци ју за по сле них тј. на
,,до жи вот но уче ње“, јер без то га не ма ни ре зул та та ра да - ис ти че Зо ран Кне же вић.

Успе шно оства ре ни
ци ље ви ре зул тат су
ко ор ди ни ра ног ра да
еки па из свих слу жби
у По го ну
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ти ва ње ор ма ра за шти те и упра -
вља ња за ре кон струк ци ју ТС - 51
ор мар), ТС Кра гу је вац 2 (функ ци о -
нал но ис пи ти ва ње и уче шће у ко -
ми си ја ма за ин тер но тех нич ке
пре гле де) и ТС Ја го ди на 4 (са мо -
стал на за ме на SF6 пре ки да 110 кV у
два ДВ по ља). Та ко ђе, ра ђе на је ан -
ти ко ро зив на за шти та у ТС Кра ље -
во 3 и ТС Кра гу је вац 2 и на шест да -
ле ко во да, за ме на те мељ них сто па
на ДВ 214/2 и ДВ 152/4, као и за ме -
на два вр ха сту бо ва на ДВ 205/2, а
Кру ше вља ни су вр ши ли над зо ри
ин тер но тех нич ки пре глед ра до ва.

- Пре ма пла но ви ма и по тре ба -
ма, оба вље на је и се ча шу ме и ра -
сти ња под да ле ко во ди ма. Еки пе
по го на исе кле су 39 хек та ра, а 40
хек та ра исе че но је пре ма уго во ру
од стра не тре ћих ли ца, под на шим
над зо ром, - до да је Зо ран Кне же -
вић.

На ба вље на је и са вре ме на
опре ма за ис пи ти ва ње уре ђа ја за
ре леј ну за шти ту, те ле ко му ни ка ци -
је и ис пи ти ва ње ви со ко на пон ске
опре ме, ко јом се ис пи ту је ка ко
опре ма у но вим ре кон стру и са ним
по стро је њи ма та ко и опре ма ко ја
је већ у По го ну.

- Во ди мо ра чу на о сво јим ка -
дро ви ма, та ко да су за по сле ни уче -
ство ва ли у струч ном уса вр ша ва њу
кроз низ оп штих и спе ци ја ли стич -
ких обу ка из оп штих, струч них
обла сти, као и из обла сти БЗР и
ЗОП, ка же ка же ди рек тор По го на
пре но са Кру ше вац.

Уз та кву по све ће ност и од нос
пре ма по слу, успех не из о ста је.

М. Б.

Кра ђе ди ја го на ла

- Са рад ња са дру гим По го ни ма пре но са је на нај бо љи на чин ис -
ка за на у си ту а ци ја ма по пут мај ских по пла ва, не вре ме на и кли зи шта
у за пад ној Ср би ји, као и при ли ком от кла ња ња по сле ди ца ха ва ри ја
иза зва них сне гом и ле дом у ре ги о ну ис точ не Ср би је, у ко ји ма је по -
жр тво ва но уче ство ва ло сво рас по ло жи во људ ство и тех ни ка По го на
Кру ше вац и да ло свој огром ни до при нос - ка же ди рек тор Кне же вић.

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Ко ле ги јал ност и по жр тво ва ност

На ба вље на са вре ме на опре ма за 
ис пи ти ва ње уре ђа ја за ре леј ну за шти ту,
те ле ко му ни ка ци је и ис пи ти ва ње 
ви со ко на пон ске опре ме

Ак ту ел на је, и да ље, про бле ма -
ти ка кра ђа ди ја го на ла на сту бо ви -
ма да ле ко во да, та ко да је на под -
руч ју По го на Пре но са Кру ше вац
про шле го ди не угра ђе но 4.200 кг
че лич них „Л“ про фи ла уме сто по -
кра де них.



22 ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015.

Про је кат из град ње си сте ма за

пре нос елек трич не енер ги је

400 kV на пон ског ни воа „Тран -

сбал кан ски ко ри дор“ пред ста вља

про је кат од нај ве ћег на ци о нал -

ног и ре ги о нал ног ин те ре са ко ји

ујед но до зво ља ва транс-на ци о -

нал ни пре нос елек трич не енер -

ги је на ве ли ким ра сто ја њи ма уз

ми ни мал не гу бит ке, спа ја ју ћи тр -

жи шта ис точ не и за пад не Евро -

пе, га ран ту ју ћи си гур но и ста бил -

но снаб де ва ње до ма ћих по тро -

ша ча, до вољ ним ко ли чи на ма,

ква ли тет не елек трич не енер ги је.

Про је кат је при мар но осми -

шљен у ци љу обез бе ђе ња на ци о -

нал не енер гет ске без бед но сти

Ре пу бли ке Ср би је и за ме не до -

тра ја ле мре же ни жег на пон ског

ни воа (220 kV) си сте мом мно го -

стру ко ве ћег ка па ци те та и ви шег

на пон ског ни воа, али сво јим ге о -

граф ским по ло жа јем и пла ни ра -

ним ула га њем у но ве ин тер ко -

нек ци је, ујед но пред ста вља по -

ме ну ту, сво је вр сну спре гу ис то ка

и за па да, oдносно спа ја ње два

по ме ну та тр жи шта елек трич не

енер ги је, што ће до ве сти до из у -

зет ног по ве ћа ња оп ште до би ти

чи та вог ре ги о на Ју го и сточ не

Евро пе, и ши ре.

Про је кат ди рект но ути че на

омо гу ћа ва ње ис пу ња ва ња оба -

ве за Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са -

не кроз нео п ход но уче шће об но -

вљи вих из во ра енер ги је у из но су

од 27 по сто у бру то фи нал ној по -
тро шњи. Про је кат та ко ђе отва ра
мо гућ ност да ЕЕС Ре пу бли ке Ср -
би је ис ко ри сти свој ге о граф ски
по ло жај и по тен ци јал, од но сно
да у бли жој бу дућ но сти пре у зме
уло гу ре ги о нал ног ли де ра у обла -
сти елек тро е нер ге ти ке, што ће
да ље за си гур но до ве сти и до ин -

ди рект ног ефек та на при вред ни
и дру штве ни раз вој. Сви пла ни -
ра ни ин ве сти ци о ни објек ти про -
јек та “Тран сбал кан ски ко ри дор”
ви ђе ни су од го ва ра ју ћом план -
ском до ку мен та ци јом ЈП ЕМС, на
на ци о нал ном ни воу (Де се то го ди -
шњи План раз во ја пре но сног си -
сте ма), од го ва ра ју ћим ре ги о нал -
ним ин ве сти ци о ним пла но ви ма
и пан-европ ским пла но ви ма раз -
во ја под ENT SO-E (TYNDP Ten Year
Net work De ve lop ment Plan and

RgIP – Re gi o nal In vest ment Plan).

Та ко ђе, сви ин ве сти ци о ни објек -

ти Тран сбал кан ског ко ри до ра су

од стра не Енер гет ске за јед ни це

пре по зна ти као про јек ти од нај -

ви шег ре ги о нал ног ин те ре са у

окви ру про це са из бо ра про је ка та

од ин те ре са за Енер гет ску за јед -

ни цу (PE CI – Pro jects of Energy Co -

mu nity In te rest).

Oд стра не МРЕ је при пре -

мљен и од стра не Скуп шти не Ре -

пу бли ке Ср би је је то ком 2014. го -

ди не усво јен по се бан За кон о

утвр ђи ва њу јав ног ин те ре са и

по себ ним по ступ ци ма екс про -

при ја ци је и при ба вља ња до ку -

мен та ци је ра ди ре а ли за ци је из -

град ње си сте ма за пре нос елек -

трич не енер ги је 400 kv на пон -

ског ни воа “тран сбал кан ски ко -

ри дор”. За кон омо гу ћа ва по себ не

по ступ ке екс про при ја ци је и при -

ба вља ња до ку мен та ци је ра ди ре -

а ли за ци је стра те шког про јек та

из град ње си сте ма за пре нос

елек трич не енер ги је 400 kV на -

пон ског ни воа “Тран сбал кан ски

ко ри дор за пре нос елек трич не

енер ги је”.

Укуп на ду жи на 400 kV да ле ко -

во да пла ни ра них за из град њу у

пр вој фа зи про јек та Тран сбал -

кан ски ко ри дор у на ред ном де се -

то го ди шњем план ском пе ри о ду

из но си око 350 km, од че га је ско -

ро 300 km дво стру ких 400 kV да -

ле ко во да. По ве ћа ње ин ста ли са -

них сна га у тран сфор ма тор ским

ста ни ца ма на ко ри до ру, та ко ђе у

пр вој фа зи ре а ли за ци је, из но си

ТРАН СБАЛ КАН СКИ КО РИ ДОР

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Град ња но ве 400 kV ин тер ко нек ци је
из ме ђу Ср би је и Ру му ни је
Ауто ри: Је ле на Ма те јић, из вр шни ди рек тор за ин ве сти ци је и стра те ги ју

мр Не над Ши ја ко вић, ди рек тор Сек то ра за стратегију

Укуп на ду жи на 400 kV 
да ле ко во да пла ни ра них за
из град њу у пр вој фа зи про -
јек та у на ред ном 
де се то го ди шњем план ском
пе ри о ду из но си око 350 km,
од че га је ско ро 300 km 
дво стру ких 400 kV 
да ле ко во да
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око 2000 MVA. Укуп на про це ње на

бу џет ска вред ност пр ве фа зе

град ње про јек та Тран сбал кан ски

ко ри дор из но си око 150 ми ли о на

евра.

На ци о нал ни опе ра тор си сте -

ма за пре нос елек трич не енер ги -

је, већ је по чео са ак тив но сти ма

ве за ним за град њу Тран сбал кан -

ског ко ри до ра за пре нос елек -

трич не енер ги је, ко ји као про је -

кат у пр вој фа зи, план ски, об у хва -

та сле де ће објек те:

• Но ва 400 kV ин тер ко нек ци ја

из ме ђу Ср би је и Ру му ни је,

•Но ви 400 kV да ле ко вод ТС

Кра гу је вац 2 – ТС Кра ље во 3, са

по ди за њем на пон ског ни воа у ТС

Кра ље во 3 на 400 kV,

•По ди за ње на пон ског ни воа

пре но сне мре же за пад не Ср би је

на 400 kV на пон ски ни во из ме ђу

ТС Обре но вац и ТС Ба ји на Ба шта, и

•Но ва 400 kV ин тер ко нек ци ја

из ме ђу Ср би је, Цр не Го ре и БиХ.

Про је кат град ње но ве 400 kV

ин тер ко нек ци је из ме ђу Ру му ни је

и Ср би је, од но сно дво стру ког 400

kV ин тер ко нек тив ног да ле ко во да

ТС Ре ши ца – ТС Пан че во од стра -

не Европ ске Ко ми си је је то ком

2012. го ди не озна чен као про је -

кат од по себ ног Европ ског ин те -

ре са. Та ко ђе, про је кат је од стра -

не Енер гет ске За јед ни це, то ком

2013. го ди не, ода бран као про је -

кат од нај ви шег ре ги о нал ног ин -

те ре са. У мар ту 2013. го ди не, у

Те ми шва ру је, из ме ђу ком па ни ја

ЈП ЕМС и Тран се лек три ка, пот пи -

сан "Jo int Po si tion Pa per 4". Пот пи -

са ни до ку мент је пред ста вљао

осно ву за на ста вак за јед нич ких

ак тив но сти два Опе ра то ра пре -

но сних си сте ма, на при пре ми из -

град ње дво стру ког 400 kV ин тер -

ко нек тив ног да ле ко во да из ме ђу

Ре ши це у Ру му ни ји и Пан че ва. У

овом тре нут ку це ло куп на тех нич -

ка до ку мен та ци ја је спрем на, у

то ку је ре ша ва ње имо вин ско

прав них по сло ва, као и ис хо до -

ва ње гра ђе вин ске до зво ле. По

до го во ре ној ди на ми ци за вр ше -

так ра до ва пла ни ран је у пр вој

по ло ви ни 2017. го ди не.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- Це ло куп на тех нич ка 
до ку мен та ци ја је спрем на



24 ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015.

Ускла ду са оп штим ци ље ви ма

раз во ја струк ту ре обра зо ва -

ња и обу ке из обла сти упра вља -

ња елек тро е нер гет ским си сте -

мом, екс пло а та ци јом елек тро е -

нер гет ских обје ка та, и без бед но -

сти и здра вља на ра ду за по сле -

них на рад ним ме сти ма: Кон тро -

лор ТС, Над зор ник ТС, Ру ко ва лац

ТС, Дис пе чер НДЦ, Дис пе чер

РДЦ, као и за по сле них ко ји оба -

вља ју по сло ве Ру ко во ди ла ца ра -

до ва, већ не ко ли ко го ди на се ор -

га ни зу је обу ка за упо зна ва ње са

но ви на ма у до ку мен ти ма Тех -

нич ке ре гу ла ти ве и Ин те гри са -

ног си стем ме наџ мен та ква ли те -

том, за шти том здра вља и без бед -

но шћу на ра ду и за шти том жи -

вот не сре ди не у ЈП ЕМС.

Ове го ди не су ор га ни зо ва не

тро днев не ра ди о ни це у на став -
но-обра зов ном и ре кре а тив ном
цен тру Елек тро вој во ди не на Фру -
шкој го ри, у осам тер ми на у пе -
ри о ду од 3. фе бру а ра до 26. мар -
та, за укуп но 500 уче сни ка из
НДЦ, РДЦ и По го на пре но са Бе о -
град, Бор, Ва ље во, Кру ше вац, Но -
ви Сад и Оби лић. Те ме ра ди о ни -
ца би ле су: Ана ли за по гон ских
до га ђа ја иза зва них еле мен тар -

ним не по го да ма у 2014.го ди ни;
Но ви не у енер гет ској ре гу ла ти ви
- За ко ну о енер ге ти ци и Пра ви ли -
ма о ра ду пре но сног си сте ма;
Без бед ност и здра вље на ра ду;
Но во у сво је на тех нич ка ре гу ла ти -
ва; Ра до ви: При пре ма ра до ва,
Ма ни пу ла ци је, Обез бе ђе ње ме -
ста ра да, Ра до ви и за вр ше так ра -
до ва.

Обу ка се ор га ни зу је и са иде -
јом да за по сле ни раз ли чи тих
спе ци јал но сти бо ље схва те окру -
же ње у ко јем ра де и до ку мен та
ко ја ко ри сте у ме ђу соб ној ко му -
ни ка ци ји. Та ко ђе, упо зна ва ње за -
по сле них и раз ме на ис ку ста ва и
ин фор ма ци ја о то ме ка ко се у ко -
јим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
ре ша ва ју по је ди ни про бле ми,
пред ста вља дра го це но ис ку ство
за све уче сни ке.

Ор га ни за то ри и из во ђа чи
обу ке су за по сле ни из По го на
Тех ни ка, Ди рек ци је за упра вља -
ње, По го на пре но са, Слу жбе за
БЗР и ЗОП и Сек то ра за раз вој
људ ских по тен ци ја ла.

За по сле ни су има ли при ли ку
и да се срет ну са пред став ни ци -
ма по сло вод ства и из ло же сво је
пред ло ге и су ге сти је, да са зна ју
стра те шке прав це ра да и раз во ја
Пред у зе ћа, као и да се упо зна ју са
иза зо ви ма ко ји пред сто је у да -
љем ра ду.

Ме ђу тим, нај ве ћи део вре ме -
на уче сни ци ра ди о ни це уче ству ју
у ре ша ва њу за да та ка из прак се у
ко ји ма, нај пре у сег мен ти ма а на -
кон то га и об је ди ње но, про ла зе
кроз фа зе рад ног про це са: при -
пре ме ра до ва на еле мен ти ма
ЕЕС, ма ни пу ла ци је, по пу ња ва ња
по треб не до ку мен та ци је, спро во -
ђе ња основ них и до пун ских ме ра
обез бе ђе ња ме ста ра да. На и ме,
уче сни ци ра ди о ни це су по де ље -
ни у гру пе ко је се са сто је од за по -
сле них на раз ли чи тим рад ним
ме сти ма, а за јед нич ки ре ша ва ју по -

ЗА ЈЕД НИЧ КА ОБУ КА РУ КО ВА ЛА ЦА, 
РУ КО ВО ДИ ЛА ЦА РА ДО ВА И ДИС ПЕ ЧЕ РА ЈП ЕМС

ПОВОДИ

За ква ли тет ни ји 
и си гур ни ји рад
У фе бру а ру и мар ту одр жа но осам тро днев них
ра ди о ни ца за укуп но 500 за по сле них

Обу ка се ор га ни зу је са 
иде јом да за по сле ни 
раз ли чи тих спе ци јал но сти
бо ље схва те окру же ње у
ко јем ра де и до ку мен та 
ко је ко ри сте у ме ђу соб ној
ко му ни ка ци ји
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ста вље не за дат ке уз по моћ и уче -
шће из во ђа ча обу ке. И нај зад, по ла -
зни ци пре зен ти ра ју ре зул та те ра да
уз ди ску си ју и раз ме ну ис ку ста ва.

У скло пу ра ди о ни це оба вља
се и те сти ра ње уче сни ка, ка ко на
по чет ку та ко и на за вр шет ку обу -
ке, као по ка за тељ на прет ка уче -
сни ка, али и усме ре ње ор га ни за -
то ри ма ра ди о ни це ко јим пи та -
њи ма и те ма ма би тре ба ло да се
по све ти па жња у при пре ма ма на -
ред них обу ка. На пр ва три тер ми -
на 60 про це на та уче сни ка је

осво ји ло мак си ма лан број по е на

на из ла зном те сту, а по ве ћа ње

про цен та тач них од го во ра на из -

ла зном те сту у од но су на ула зни

из но си 30 про це на та.

Уче сни ци обу ке има ју мо гућ -

ност да да ју при мед бе, пред ло же

те ме и оце не ква ли тет ра ди о ни -

це. С дру ге стра не ор га ни за то ри

обу ке би тре ба ло да пре по зна ју

на чи не да љег укљу чи ва ња уче -

сни ка у рад и ор га ни за ци ју ра ди -

о ни ца. На пр ва три тер ми на, пре -

ко 92 про цен та уче сни ка је све

еле мен те обу ке оце ни ло оце на -
ма „од лич но“ и „до бро“, а про -
грам обу ке, на чин пре да ва ња и
љу ба зност ор га ни за то ра на тај
на чин оце ни ли су сви уче сни ци.

- На да мо се да ће и ова ра ди -
о ни ца до при не ти по ве ћа њу ква -
ли те та и си гур но сти ра да, као и
сма ње њу ри зи ка ко ји ма су из ло -
же ни за по сле ни, уз успе шно из -
вр ша ва ње по ве ре них за да та ка -
са гла сни су Бла го је Га јић, Дра -
ган Ка ра но вић и Жи ка Јо ва но -
вић, ко ји већ го ди на ма ула жу ве -
ли ки труд ка ко би обу ке би ле
успе шне, а уче сни ци за до вољ ни.

Р. Е.

ПОВОДИ

Ор га ни за то ри и из во ђа чи
обу ке су за по сле ни из 
По го на Тех ни ка, Ди рек ци је
за упра вља ње, По го на 
пре но са, Слу жбе за БЗР и
ЗОП и Сек то ра за раз вој
људ ских по тен ци ја ла
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Од осни ва ња Са мо стал ног сек то -
ра за ло ги сти ку, у ав гу сту про -

шле го ди не, на ње го вом че лу на ла зи
се Алек сан дар Јо вић. Сек тор је фор -
ми ран са на ме ром да се про це си по -
сло ва ња уна пре де и учи не ефи ка сни -
јим, без бед ни јим и тран спа рент ни -
јим. У ње му су об је ди ње не слу жбе ко -
је има ју кључ ни зна чај за функ ци о ни -
са ње Пред у зе ћа, о чи јим ак тив но сти -
ма и пла но ви ма нам го во ри упра во
ди рек тор Јо вић.

„Са мо стал ни сек тор за ло ги сти ку
има 73 за по сле на и са сто ји се од три
слу жбе: Слу жбе за БЗР и ЗОП (Без бед -
ност и здра вље на ра ду и за шти та од
по жа ра), Слу жбе за ФТО (Фи зич ко-
тех нич ко обез бе ђе ње) и за шти ту по -
сло ва ња и Слу жбе за те ку ће одр жа ва -
ње“, на во ди Алек сан дар Јо вић на
по чет ку раз го во ра.

Слу жба за БЗР и ЗОП

„Слу жба за БЗР и ЗОП бро ји 10 за -
по сле них ко ји оба вља ју по сло ве ко -
ор ди на ци је упра вља ња без бед но -
сним ри зи ци ма ко ји се од но се на без -
бед ност и здра вље на ра ду и за шти ту
од по жа ра, на ни воу Пред у зе ћа. Ак -
тив но сти су усме ре не су на ус по ста -
вља ње, одр жа ва ње и про гре сив но
раз ви ја ње си сте ма ка ко би се оства -
ри ли без бед ни и здра ви рад ни усло -
ви ко ји у нај ве ћој ме ри обез бе ђу ју
сма ње ње по вре да на ра ду, профе-
сионaлних бо ле сти и бо ле сти у ве зи
са ра дом.

Осим ре дов не обу ке но во при -
мље них, при прав ни ка и за по сле них
ко ји су про ме ни ли рад но ме сто, ор га -
ни зо ва на је основ на обу ка за 725 за -
по сле них у ЈП ЕМС са ци љем да се
кроз те о риј ску на ста ву упо зна ју са до -
ку мен ти ма Тех нич ке ре гу ла ти ве из
обла сти без бед но сти и здра вља на
ра ду у ЈП ЕМС, си сте мом упра вља ња

за шти те здра вља и без бед но сти на
ра ду – ОHSАS 180001, опа сно сти ма
од из би ја ња по жа ра, ме ра ма за шти -
те од по жа ра, као и да се прак тич но
об у че за ко ри шће ње и упо тре бу
опре ме и сред ста ва за га ше ње по -
жа ра. Упо зна ва ли смо и тре ћа ли ца,

њих укуп но 1021, са опа сно сти ма и
штет но сти ма ко је се мо гу ја ви ти на
објек ти ма ЈП ЕМС. Утвр ђе ни су по -
тен ци јал ни ри зи ци са аспек та БЗР и
ЗОП ко ји су ре гу ли са ни кроз на бав -
ку услу ге из во ђе ња са о бра ћај не сиг -
на ли за ци је и би ће ре а ли зо ва на у то -
ку 2015.го ди не.

При ли ком уво ђе ња из во ђа ча ра -
до ва и из вр ши о ца услу га у ре а ли за -
ци ју по сло ва, уве ден је по сту пак ко -
јим се пре по чет ка ра до ва на увид
тра жи до ку мен та ци ја ко јом се утвр ђу -
је да је по ну ђач или из вр ши лац ис пу -
нио све зах те ве с аспек та без бед но -
сти и здра вља на ра ду. Рeдовно је вр -
ше на про ве ра дoкумeнтaциjе свих
извoђaчa рaдoвa, с ак цен том на спи-
сaк зaпoслeних и oпрeмe, кojи извo-
ђaч рaдoвa дoстaвља сa дoкaзимa o
испрaвнoсти и бeз бeднoсти oпрeмe.
Та ко ђе, вр ше на је ре дов на про ве ра
ствaрнoг стaња нa тeрeну у oднoсу нa
дoстaвљeну дoкумeнтaциjу. У скло пу
пе ри о дич них пре гле да опре ме за
рад и опре ме за лич ну за шти ту пре -
гле да но је 143 ко ма да опре ме за
спре ча ва ње па да са ви си не на ло ка -
ци ја ма По го на Бор, Ва ље во, Бе о град
и Кру ше вац, као и 185 ко ма да изо ла -
ци о не за штит не опре ме и ала та. У
про те клој го ди ни ор га ни зо ва ни су
оба ве зни пе ри о дич ни пре гле ди за
рад на ме ста са по ве ћа ним ри зи ком,
оф та мо ло шки пре гле ди, као и пре -
вен тив ни пре гле ди ко ји се сва ке го -

СА МО СТАЛ НИ СЕК ТОР ЗА ЛО ГИ СТИ КУ

- У про те клој го ди ни одр жа не су 4 так тич ко-по ка зне ве жбе са Ва тро га -
сним спа си лач ким је ди ни ца ма; за све објек те ЈП ЕМС ура ђе ни су Пла но ви
ЗОП, 6 Пра ви ла ЗОП, Из ра ђе но је и ре ди зај ни ра но 13 кар ти ева ку а ци је, а
уз кар те као оба ве зан до ку мент из ра ђе на су и Упут ства за по сту па ње у
слу ча ју по жа ра.

- Из да та су 134 Одо бре ња за из во ђе ње ра до ва за ва ри ва ња, ре за ња и
ле мље ња.

- Пла ни ра но је да се то ком 2015. го ди не из вр ши обе ле жа ва ње са о бра -
ћај ни ца уну тар ТС и по стро је ња ЈП ЕМС - обе ле жа ва ње сме ро ва кре та ња
ва тро га сних во зи ла.

- У по слов ном објек ту ЈП ЕМС Вој во де Сте пе и По слов не згра де у Но -
вом Са ду, пла ни ра но је по ста вља ње про тив по жар них вра та са ме ха ни -
зми ма за са мо за тва ра ње и ате сти ма на ва тро от пор ност од 90 мин.

- Пла ни ра но за 2015. је да се из вр ши ре кон струк ци ја ула зног де ла По -
слов не згра де у Кне за Ми ло ша 11, при че му ће се из вр ши ти де мон ти ра -
ње по сто је ћег из ло га и угра ди ти но ва (про тив по жар на) вра та, ко ја би слу -
жи ла са мо за из лаз у слу ча ју по жа ра.

За шти та од по жа ра, у број ка ма:

ИНТЕРВЈУ

Ло ги сти ка успе ха
Сек тор, ко ји се са сто ји од три слу жбе, спро во ди број не зна чај -

не ак тив но сти и има ам би ци о зне пла но ве
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ди не ор га ни зу ју као до дат на ме ра
пре вен ци је, ко је је ин ци ра ла Слу жба
за БЗР“, го во ри Јо вић.

„Ка да је реч о ак тив но сти у ве зи
за шти те од по жа ра, оне у нај ве ћој ме -
ри под ра зу ме ва ју спро во ђе ње пре -
вен тив них ме ра за шти те - кон тро лу
при ме не ме ра за шти те од по жа ра и
кон тро лу и ис пи ти ва ње опре ме на ме -
ње не до ја ви и га ше њу по жа ра, као и
спро во ђе ње обу ке и про ве ре зна ња
за по сле них из те обла сти“, до да је он.

Ак тив но сти Слу жбе за ФТО и
за шти ту по сло ва ња

Слу жба за ФТО и за шти ту по сло -
ва ња спро во ди број не ак тив но сти ка -
ко би се сма њио број кра ђа на објек -
ти ма, успе шно за шти ти ло по сло ва ње
и сма њио ни во без бед но сних ри зи ка
у Пред у зе ћу.

„Еду ка ци ја за по сле них у са мо -
стал ном Сек то ру за ло ги сти ку спро -
во ђе на је пер ма нент но, као и су пер -
ви зи ја кон зор ци ју ма пред у зе ћа ко ја
вр ше фи зич ко обез бе ђе ње на ших

обје ка та и обу ка њи хо вих слу жбе ни -
ка. Ин ста ли ра ни су тех нич ки си сте ми
за шти те обје ка та (кон тро ла при сту па
и еви ден ци ја рад ног вре ме на, ин ста -
ли ра ње си сте ма ви део над зо ра и на -
бав ка ку ћи ца за слу жбе ни ке обез бе -
ђе ња) и ана ли зи ра ни су без бед но -
сни ри зи ци ко ји мо гу до ве сти до
оту ђе ња или на мер ног оште ће ња
опре ме и уре ђа ја. У скло пу пре вен -
ци је кра ђа и оште ће ња да ле ко вод -
них сту бо ва из ра ђен је ма те ри јал у
фор ми пре зен та ци је са еле мен ти ма
ко ји су нај че шћа ме та ло по ва. Ма те -
ри јал је ди стри бу и ран пред став ни -
ци ма по ли циј ских ста ни ца ко ји вр -
ше уви ђа је при ли ком кра ђа ра ди
лак шег про на ла же ња еле ме на та ко -
ји се нај че шће кра ду. Тај ма те ри јал
ди стри бу и ра се и вла сни ци ма от па -
да ко ји вр ше от куп се кун дар них си -
ро ви на“ - об ја шња ва ди рек тор Јо -
вић и до да је да ће кључ на ак тив ност
из обла сти ФТО и за шти те по сло ва -
ња у на ред ном пе ри о ду би ти уво ђе -
ње ин те гри са ног си сте ма тех нич ке
за шти те свих обје ка та ЈП ЕМС.

Слу жба за те ку ће 
одр жа ва ње

Слу жба за те ку ће одр жа ва ње са -
сто ји се од Oдељења за те ку ће одр жа -
ва ње гра ђе вин ских обје ка та и од ма -
ра ли шта и Оде ље ња за одр жа ва ње
хи ги је не по слов них и дру гих обје ка -
та.

„Нај бит ни ји про је кат Слу жбе за
те ку ће одр жа ва ње, од осни ва ња Са -
мо стал ног сек то ра, је ак тив на аси -
стен ци ја у ре кон струк ци ји соп стве не
по тро шње у објек ту НДЦ-а. За по сле -
ни из Слу жбе за те ку ће одр жа ва ње су
при су ство ва ли обу ка ма, ис пи ти ва њу
опре ме и пру жи ли ло ги стич ку по др -
шку и по моћ из во ђа чи ма ра до ва“, ис -
ти че ди рек тор Јо вић.

Ис пла ни ра на је и за по че та про -
це ду ра јав них на бав ки ко ја се од но си
на са на ци ју ва жних обје ка та по По го -
ни ма пре но са ко ји ду го ни су би ли
аде кват но одр жа ва ни, као и од ма ра -
ли шта. За сле де ћу го ди ну пла ни ран је
на ста вак са на ци је обје ка та свих по го -
на, пре све га управ них згра да, га ра жа
и ма га ци на.

„Као над зор и ло ги сти ка, уче ство -
ва ли смо у адап та ци ји де ла про сто ра
5. спра та у објек ту у Вој во де Сте пе, где
су се усе ли ле ко ле ге из ИКТ, као и над -
стре шни це и пла тоа при ТС Бе о град
3. Ло ги стич ку по др шку пру жа мо и у
ре кон струк ци ји Бер зе у Вој во де Сте -
пе“, ка же ди рек тор Са мо стал ног сек -
то ра за ло ги сти ку.

„Та ко ђе, од ок то бра 2014. го ди не
уве де н је e-mail pri ja va kva ra ems.rs, пу -
тем ко је за по сле ни са те ри то ри је Бе о -
гра да мо гу при ја ва ти све вр сте ква ро -
ва или про бле ма“, до да је Алек сан дар
Јо вић.

М. Б.

„По осни ва њу на шег сек то ра, пр ви пут је пла ном на бав ки ре а ли зо ва -
на услу га уре ђе ња пар ка на НДЦ-у. По че ло се са де таљ ним уре ђе њем
пар ка, за ме ном осу ше них сад ни ца др ве ћа и жбу ња, као и пра вље њем
цвет ног ло гоа на ше фир ме на зе ле ним по вр ши на ма По слов не згра де
НДЦ-а. И у овој го ди ни на ста ви ће се уре ђењ е зе ле них по вр ши на и ства -
ра ње пар ков ски уре ђе ног про сто ра“ – ка же Јо вић.

Парк на НДЦ

Пре се ље ња

ИНТЕРВЈУ

У пе ри о ду од де цем бра 2014.
до фе бру а ра 2015. го ди не из вр -
ше но је пре се ље ње за по сле них
из обје ка та у Кра љи це На та ли је
56 и Је ле не Ћет ко вић 2, као и пре -
се ље ње Ди рек ци је за пре нос и
По го на Тех ни ка на други спрат
обје-кт а у Вој во де Сте пе 412. Из -
вр ше но је и исе ље ње ЕПС тур са
из обје ка та у Вој во де Сте пе 412 и
412 а.Обу ка ЗОП са ва тро га сци ма у Но вом Са ду
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ЈП Елек тро мре жа Ср би је и Цен -
тар за раз вој ка ри је ре Уни вер -

зи те та у Бе о гра ду пред ста ви ли су
сре ди ном мар та ин фор ма тив ни
ма те ри јал за по сло дав це „Во дич
кроз ди пло ме“. Во дич са др жи ин -
фор ма ци је ко је пру жа ју по сло -
дав ци ма бо љи увид у ре фор ми са -
не сту диј ске про гра ме на уни вер -
зи те ти ма у Ср би ји и ти ме омо гу -

ћа ва лак ше пре по зна ва ње ква -
ли фи ка ци ја са да шњих и бу ду ћих
за по сле них. Пре зен та ци ја је одр -
жа на у про сто ри ја ма ЈП ЕМС у Ро -
вињ ској ули ци.

„Во дич кроз ди пло ме“ на ме -
њен је по сло дав ци ма, али и ка ри -
јер ним са вет ни ци ма, сту ден ти ма,
бу ду ћим сту ден ти ма и ро ди те љи -
ма. Као ин фор ма тив на алат ка

мо же да се ко ри сти у по сло ви ма
за по шља ва ња и ор га ни за ци је
прак се и не фор мал ног обра зо ва -
ња , ка ри јер ног са ве то ва ња и ин -
фор ми са ња мла дих. По је дин цу
мо же да пру жи по др шку у до но -
ше њу од лу ка, сна ла же њу то ком
сту ди ра ња и не по сред но по сле
ди пло ми ра ња, да љем усме ра ва -
њу уче ња и лич ног и про фе си о -
нал ног раз во ја“, из ја ви ла је Де ја -
на Ла зић, ди рек тор Цен тра за
раз вој ка ри је ре и са ве то ва ње
сту де на та Уни вер зи те та у Бе о -
гра ду.

Као парт нер на ТЕМ ПУС про -
јек ту и је ди ни по сло да вац из јав -
ног сек то ра, ЈП ЕМС је ак тив но
уче ство вао у из ра ди „Во ди ча за
ди пло ме“, ко ји обез бе ђу је бо љи
увид у ком пе тен ци је кан ди да та и
пре по зна ва ње ква ли тет них ка -
дро ва. Кроз са рад њу и уче шће у
број ним про јек ти ма ко ји има ју
циљ да уна пре де про фе си о нал ни
раз вој, ЈП Елек тро мре жа Ср би је
се тру ди да охра бри и по др жи
мла де струч ња ке ка ко би сво је
ка ри је ре оства ри ли у на шој зе -
мљи.

ПО ДР ШКА ЈП ЕМС МЛА ДИМ 
И СТРУЧ НИМ КА ДРО ВИ МА

ЉУДСКИ
РЕСУРСИ

Пред ста вљен 
„Во дич кроз 
ди пло ме“
У про сто ри ја ма ЈП ЕМС пред ста вљен во дич ко ји по -
сло дав ци ма омо гу ћа ва лак ше пре по зна ва ње обра зов них
про фи ла за по сле них. То је јед на од мно гих ак тив но сти
ко је ЈП ЕМС спро во ди у ци љу по мо ћи мла дим и обра -
зо ва ним љу ди ма ко ји сво је по тен ци ја ле же ле да оства -
ре у Ср би ји
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„За нас бри га о мла ди ма

пред ста вља бри гу о бу дућ но сти

Ср би је и за то смо јед но од рет ких

пред у зе ћа ко је чи ни кон крет не

ко ра ке ка ко би се мла дим и обра -

зо ва ним љу ди ма пру жи ла мо гућ -

ност за рад и про фе си о нал ни

раз вој у зе мљи. Уве ре ни смо да

струч ни ка дро ви пред ста вља ју

нај ва жни ји ре сурс сва ког успе -

шног пред у зе ћа, за то ће мо се и у

на ред ном пе ри о ду пре да но ба -

ви ти ула га њем у раз вој људ ских

по тен ци ја ла“, ис та кла је на пред -

ста вља њу „Во ди ча за ди пло ме“

Кри сти на Бо јо вић, из вр шни ди -

рек тор за људ ске ре сур се ЈП ЕМС.

Во дич са др жи по дат ке о сту -

диј ским про гра ми ма на уни вер -

зи те ти ма у Ср би ји, и то на Уни -

вер зи те ту у Бе о гра ду, Уни вер зи -

те ту у Но вом Са ду, Уни вер зи те ту

у Ни шу, Уни вер зи те ту у Кра гу јев -

цу и Уни вер зи те ту Син ги ду нум.

По дат ке су то ком пр ве по ло ви не

2014. го ди не при ку пи ли про јект -

ни парт не ри - пред став ни ци Сту -

дент ске кон фе рен ци је Уни вер зи -

те та Ср би је, узи ма ју ћи у об зир

ре зул та те ра ни је спро ве де ног ис -

тра жи ва ња о ре фор ма ма ви со ког

обра зо ва ња.

Из ра ду Во ди ча по др жа ли су

са ве ти ма и смер ни ца ма и европ -

ски парт не ри из про јект ног кон -

зор ци ју ма са Уни вер зи те та у Па -

до ви, Уни вер зи те та у Свон си ју и

Уни вер зи те та у Шле зи ји. Ком пле -

тан „Во дич за ди пло ме“ до сту пан

је на стра ни ци http://www.

careers.ac.rs/vodic-kroz-diplome.

html.

Ово је са мо јед на од мно гих
ак тив но сти ко је ЈП ЕМС спро во ди,
а чи ји је циљ по моћ и по др шка
мла дим и обра зо ва ним љу ди ма
ко ји сво је по тен ци ја ле же ле да
оства ре у Ср би ји.

Ви ше од по ло ви не за по сле -
них, ко ји су у про те кле три го ди -
не за сно ва ли рад ни од нос у ЈП
ЕМС, чи не ви со ко о бра зо ва ни
струч ња ци мла ђи од 30 го ди на. С
об зи ром да је основ на де лат ност
ЈП ЕМС пре нос елек трич не енер -
ги је, упра вља ње пре но сним си -
сте мом и ор га ни зо ва ње тр жи шта
елек трич не енер ги је, ве ћи ну но -
во за по сле них чи не ака дем ци

елек тро тех нич ке стру ке.
„Кроз ду го го ди шњу са рад њу

са Цен тром за раз вој ка ри је ре
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, тех нич -
ким фа кул те ти ма и сред њим
шко ла ма ши ром Ср би је, ЈП ЕМС
ор га ни зу је оба вља ње струч не
прак се за сту ден те за вр шних го -
ди на сту ди ја и струч них сред њих
шко ла. У про те кле две го ди не
прак су је оба ви ло 70 мла дих, а
нај бо љи су до би ли шан су за на -
ста вак про фе си о нал не ка ри је ре у
Пред у зе ћу. ЕМС са ра ђу је и са На -
ци о нал ним од бо ром за ме ђу на -
род ну раз ме ну сту де на та за
струч ну прак су (IAESTE), пре ко ко -
јег сва ке го ди не на прак су при ми
и од ре ђен број стра них сту де на -
та“, ис ти че Кри сти на Бо јо вић.

ЈП Елек тро мре жа Ср би је ула -
же и у мо дер ни за ци ју ви со ко -
школ ског си сте ма у Ср би ји и уна -
пре ђе ње здра вља и еко ло шке
све сти сту де на та Бе о град ског
Уни вер зи те та, кроз до ни ра ње
нов ча них сред ста ва за осни ва ње
и из град њу „Уни вер зи те та у при -
ро ди“ на под руч ју ре зер ва та би -
ос фе ре Го ли ја – Сту де ни ца, пар ка
при ро де „Го ли ја“ и ва зду шне ба -
ње Ива њи ца.

Р. Е.

ЉУДСКИ
РЕСУРСИ

Во дич са др жи ин фор ма ци је
ко је пру жа ју по сло дав ци ма
бо љи увид у ре фор ми са не 
сту диј ске про гра ме на 
уни вер зи те ти ма у Ср би ји

ЈП ЕМС ор га ни зу је оба вља ње струч не прак се за
сту ден те за вр шних го ди на сту ди ја и струч них
сред њих шко ла, а нај бо љи до би ја ју шан су за 
на ста вак про фе си о нал не ка ри је ре у Пред у зе ћу
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Од ма ле на су ме при вла чи ле

при род не на у ке, фи зи ка и

ма те ма ти ка. Чи ни ми се да сам

од основ не шко ле зна ла да ће мој

по зив би ти ве зан за енер ге ти ку.

При зна јем, ка да је до шло вре ме

да упи шем фа кул тет, дво у ми ла

сам се из ме ђу фи зи ке и ЕТФ-а.

Ипак, од лу чи ла сам се за ЕТФ јер

сма трам да пру жа шан су да се

прак тич но при ме не зна ња из мо -

јих оми ље них на уч них обла сти,

по чи ње раз го вор Ја на Ђо кић,

пр ва же на дис пе чер у На ци о нал -

ном дис пе чер ском цен тру ЈП ЕМС

и пр ва же на ко ја ко ја је до би ла

при ли ку да ис пред си ноп тич ке

та бле упра вља елек тро е нер гет -
ским си сте мом Ср би је.

Ро ђе на Кра љев чан ка, ко ја у ЈП
ЕМС ра ди од по чет ка го ди не, за -
вр ши ла је про шлог ле та Елек тро -
тех нич ки фа кул тет, смер Енер ге -
ти ка, а та да је по че ла и ње на по -
тра га за по слом.

- Ви де ла сам кон курс за рад но
ме сто у Елек тро мре жи Ср би је.
Тра жи ли су се љу ди за по зи ци је у
НДЦ-у и у Ди рек ци ји за тр жи ште.

При ја ви ла сам се за обе по зи ци -

је, али сам по тај но ипак ви ше

при жељ ки ва ла по сао дис пе че ра.

Бу ду ћи да сам сту ди ра ла ЕТФ, би -

ла сам упо зна та са ти ме шта тај

по сао под ра зу ме ва, а као сту дент

сам би ла у по се ти Ре ги о нал ном

дис пе чер ском цен тру. Ипак, зна -

ла сам да је те о ри ја јед но, а прак -

са не што дру го.

Ја на је та да ушла у про цес се -

ле к ци је ка дро ва, ко ји под ра зу ме -

ва те сти ра ња и ви ше кру го ва

раз го во ра.

- По ла га ли смо те сто ве ко ји су

би ли обим ни и зах тев ни, а за тим

су усле ди ли раз го во ри. Ка да сам

са зна ла да сам про шла у дру ги

круг би ла сам уз бу ђе на, а емо ци -

је су би ле још ја че ка да ми је са -

оп ште но да сам ушла у нај у жи из -

бор за по зи ци ју дис пе че ра. Са -

зна ње да сам до би ла шан су да

ра дим у ЕМС-у до не ло је ве ли ку

ра дост, али, при зна јем, и тре му,

јер сам би ла све сна ко ли ко је тај

по сао зах те ван, у сва ком сми слу.

Би ло је пре и спи ти ва ња, али ми је

чи ње ни ца да су ми по ве ре ње

пру жи ли ис ку сни струч ња ци ули -

ла до дат ну си гур ност. Сма тра ла

сам да су у ме ни пре по зна ли не -

ке осо би не ко је су нео п ход не за

до бро оба вља ње дис пе чер ског

по сла. Сва ка ко, до би ја ње по сла у

ЈП ЕМС је ве ли ка част и ис пу ни ло

ме је по но сом.

Не мо же се за о би ћи пи та ње:

ка ко се осе ћа као пр ва же на у

окру же њу ко је се сма тра ло за

екс клу зив но му шко?

- Ни у јед ном тре нут ку ни сам

осе ти ла не по ве ре ње од ко ле га

из дис пе чер ске са ле. За и ста сам

пре срећ на због на чи на на ко ји су

ме при хва ти ли. Не ма го во ра о

ома ло ва жа ва њу, али ни о по вла -

сти ца ма. Они ме тре ти ра ју као

ко ле гу, и то је оно што ми се нај -

ЈА НА ЂО КИЋ, ДИС ПЕ ЧЕР У НДЦ-у

ИНТЕРВУ

Пр ва да ма 
дис пе чер ске са ле
Иако све сна да мно ги сма тра ју да је дис пе чер ски по зив
ре зер ви сан за му шкар це, Ја на их опо вр га ва од го вор но -
шћу, сми ре но шћу и од но сом пре ма оба ве за ма, у че му
има пу ну по др шку ко ле га из дис пе чер ске са ле

„Струч ност, од го вор -
ност, од луч ност... од ли ке
су чо ве ка, а не по ла“
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ви ше сви ђа. Та кав од нос има ју и

пре ма Ми ло шу Ми тро ви ћу и

Ни ко ли Са ви ћу, ко ле га ма ко ји

су до би ли шан су да ра де у НДЦ-у

кад и ја. На рав но, по не кад љу ди -

ма бу де нео бич но ка да чу ју где

ра дим: от куд то, же на дис пе чер?

Де ша ва ло се и да се љу ди збу не

ка да се ја вим на те ле фон, ми сле

да су до би ли по гре шан број. Ми -

слим да је од го вор јед но ста ван:

за дис пе че ра је по треб на струч -

ност, од го вор ност, од луч ност,

хлад на гла ва у стре сној си ту а ци -

ји... А то су лич не осо би не и од ли -

ке чо ве ка, а не по ла. Схва там да

је то што сам пр ва же на дис пе чер

мно ги ма за ни мљи во и да пред -

ста вља ку ри о зи тет. Ја је сам по но -

сна на ту чи ње ни цу, али, искре -

но, не раз ми шљам пре ви ше о то -

ме. Тру дим се да по сао ра дим на

нај бо љи мо гу ћи на чин и да јем

све од се бе да што ви ше на у чим.

Тај по сао ва жи за му шки, али

сма трам да по сле за вр ше ног

ЕТФ-а и мла ди ћи и де вој ке има ју

исто зна ње, на рав но за ви сно од

то га ко ли ко су учи ли. На сва ком

по слу у стру ци где се зах те ва ис -

кљу чи во ум ни рад, сви смо на ис -

тој по чет ној тач ки и од нас за ви -

си ко ли ко ће мо на пре до ва ти. Ко -

ле ге су то при хва ти ле на пра ви

на чин, не пра ве фа му, већ се пре -

ма ме ни од но се као пре ма се би

рав ном.

У раз го во ру са Ја ном Ђо кић,

бр зо се схва ти ко ли ки су ути сак

на њу оста ви ле ко ле ге и тим ски

дух ко ји вла да у дис пе чер ској са -

ли.

- То је за и ста нај ја чи ути сак.

По не кад је не ве ро ват но ка ко се

из мир ног ста ња, ка да је све у ре -

ду, не ве ро ват ном бр зи ном уба це

у „мод“ ре ша ва ња про бле ма тич -

не си ту а ци је. За ди вље на сам од -

го вор но шћу ко јом при сту па ју

сва ком за дат ку. Чим по сто ји про -
блем и не ко је без елек трич не
енер ги је, љу ди у НДЦ-у за и ста да -
ју све од се бе да се си ту а ци ја ре -
ши и мак си мал но су кон цен три -
са ни. Им по ну је и по ве ре ње ко је
вла да ме ђу ко ле га ма, оно је ве о -
ма ва жно, на ро чи то ка да се де -

ша ва не што не пред ви ђе но. То
по ве ре ње и до бри ме ђу људ ски
од но си основ су успе шног ра да
ра да и тим ског ду ха ко ји вла да у
дис пе чер ској са ли. По ча ство ва на
сам што имам при ли ку да учим
од та квих ко ле га, јер се за и ста
има шта на у чи ти, и да ћу све од

се бе да оправ дам ука за но по ве -

ре ње.

Мла ду дис пе чер ку по сле го -

ди ну да на ра да оче ку је и при -

прав нич ки ис пит, на кон ко јег ће

мо ћи да са мо стал но оба вља за -

дат ке ко је, за са да, оба вља под

над зо ром.

- Ве ли ка ми је же ља да по ста -

нем стал ни део дис пе чер ског ти -

ма. Све сна сам ве ли ке од го вор -

но сти и чи ње ни це да на ше од лу -

ке има ју ути цај на елек тро е нер -

гет ски си стем, али и на жи во те

љу ди. Као што сам ре кла, мак си -

мал но ћу се тру ди ти да оправ дам

по ве ре ње, јер сам са да си гур на у

не што што сам ра ни је прет по ста -

вља ла – од ЈП ЕМС не ма бо љег

ме ста за рад за енер ге ти ча ре у

Ср би ји - по ру чу је Ја на Ђо кић, ве -

дра и од луч на мла да же на, дис пе -

чер НДЦ-а.

М. Бо ги ће вић

ИНТЕРВУ

„Тру дим се да по сао ра -
дим на нај бо љи мо гу ћи 
на чин и да јем све од се бе
да што ви ше на у чим“

Ко па о ник би знис фо рум

По чет ком мар та, у ор га ни за ци ји Са ве за еко но ми ста Ср би је и Удру же ња кор по ра -
тив них ди рек то ра Ср би је, одр жан је Ко па о ник би знис фо рум ко ји је и ове го ди не оку -
пио ви ше сто ти на уче сни ка, ме ђу ко ји ма су би ли и по слов ни љу ди, ди пло ма те, пред -
став ни ци на у ке, др жа ве и ме ди ја. Те ма ово го ди шњег фо ру ма би ла је „Ср би ја 2015-30:
Но ва ви зи ја ин ду стри ја ли за ци је при вре де и мо дер ни за ци ја дру штва“.

У скло пу фо ру ма одр жа на је и па нел ди ску си ја са те мом „Де ре гу ла ци ја енер гет ског
сек то ра и пред сто је ћи иза зо ви“. Увод ни чар и мо де ра тор па не ла био је Дра ган Ша гов -
но вић, ге не рал ни ди рек тор Еко ном ског ин сти ту та, а при ли ку да из не су ми шље ња и да
ди ску ту ју има ли су, из ме ђу оста лих, и Алек сан дар Сур ла, ди рек тор ди рек ци је за еко -
ном ско-фи нан сиј ске по сло ве ЈП ЕПС, Ср ђан Бо шња ко вић, за ме ник ге не рал ног ди рек -
то ра НИС-а, Ма ја Ба ња лић из Енер го вин да, Љу бо Ма ћић, пред сед ник Са ве та АЕРС,
као и Ни ко ла Пе тро вић, ге не рал ни ди рек тор ЈП ЕМС.

Р. Е.
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ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ПО СЛО ВЕ 
ТР ЖИ ШТА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

АКТУЕЛНО

Но ви про је кат ENT SO-E RG CE 
- Ми гра ци ја по да та ка са Vul ca nus 
плат фор ме на Ве ри фи ка ци о ну плат фор му
Пи ше: Вла ди ца Ни ко лић, дипл.инж.ел

Убр за ним раз во јем тр жи шта и дра стич ним по ве ћа њем пре ко гра нич них раз ме на елек трич не енер ги је, дошло је до по тре бе
да се уна пре ди функ ци о нал ност по сто је ћих елек трон ских си сте ма.

Vul ca nus је осми шљен од стра не ENTSO-E RG CE и пред ста вља ба зу по да та ка ко ји се ко ри сте за раз ли чи те опе ра тив не про це се
и ана ли зе ( DACF, IDCF, итд.). Са др жај ове ба зе су ка ко пла ни ра не, та ко и оства ре не ве ли чи не. Ко ри сни ци ма Vul ca nus-а до ступ ни
су  пре ко гра нич ни пла но ви раз ме не у про це су дан уна пред, уну тард нев ни пре ко гра нич ни пла но ви раз ме на, де ви ја ци ја фре квен -
ци је и од сту па ње син хро ног вре ме на у окви ру Ре гу ла ци о не обла сти кон ти нен тал на Евро па. Та ко ђе, у Vul ca nus-у у сва ком тре нут -
ку по сто је ажу ри ра не вред но сти ре гу ла ци о них про гра ма свих кон трол них бло ко ва, то ко ви сна га и при мар на ре гу ла ци о на ре зер -
ва свих опе ра то ра си сте ма.

Пр во бит на софт вер ска и хар двер ска кон фи гу ра ци ја је вре ме ном пре ва зи ђе на и мо же се ре ћи да је по сто је ћа Vul ca nus плат -
фор ма на кра ју свог рад ног ци клу са. Због ових тех нич ких огра ни че ња не мо гу ће је да по сто је ћа плат фор ма ис пу ни све но ве зах -
те ве.

Сви на ве де ни про бле ми су на ве ли ко ор ди на ци о не цен тре (Am prion и Swis sgrid) на ини ци ја ти ву, а уз по др шку и од лу ку Ple nary
RG CE 2012. го ди не, да се раз ви је но ва Ве ри фи ка ци о на плат фор ма ко ја ће укљу чи ва ти функ ци о нал но сти Vul ca nus плат фор ме. На
овај на чин ће се пре ва зи ћи про бле ми по сто је ћег Vul ca nus си сте ма.

Сли ка1. Са да шњи из глед плат фор ме

Из вор по да та ка за ба зу су ко ор ди на ци о ни цен три ко ји су и за ду же ни за по ста вља ње по да та ка на плат фор му. Све ре ле вант не
по дат ке до би ја ју од кон трол ни х бло ко ва. ЕМС као ко ор ди на тор бло ка до ста вља по дат ке за све чла ни це свог бло ка, од но сно по -
ред сво јих по да та ка ша ље по дат ке и за опе ра то ре цр но гор ског и ма ке дон ског пре но сног си сте ма. Због из у зет не ва жно сти овог
про јек та и те жње да се обез бе ди си гу ран и по у здан рад са по да ци ма, ко ор ди на ци о ни цен три су од лу чи ли да бу ду ре ду дант ни у
ра ду, с тим што ће уло гу ли де ра у во ђе њу си сте ма ме ња ти на сва ка три ме се ца по уна пред до го во ре ном пла ну.

На зах тев TF SPT, Co or di na ted System Ope ra ti ons (CSO) Sub Gro up осни ва Ad Hoc Group Vulcanus Testing (AHG VT) тим. Тим је фор ми ран
са за дат ком да обез бе ди ми гра ци ју свих по да та ка из по сто је ћег на но ви си стем, од но сно свих по да та ка од 2005. го ди не до да нас
и да те сти ра рад но ве ко ри снич ке апли ка ци је, да из вр ши про ве ру да ли су пра вил но им пле мен ти ра не но ве функ ци о нал но сти,
као и ин тер о пе ра бил ност (ме ђу соб ну уса гла ше ност) са опе ра то ри ма си сте ма у ин тер ко нек ци ји.
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АКТУЕЛНО

Сли ка 2. Струк ту ра Vul ca nus ти ма за те сти ра ње

Иде ја, ко ја је са да већ пре ра сла у од лу ку, да се сје ди не Ве ри фи ка ци о на и Vul ca nus плат фор ма по ти че од чи ње ни це да
ће у бу дућ но сти из ла зни по да ци са Ве ри фи ка ци о не плат фор ме би ти ула зни по да ци за Vul ca nus. Као осно ва за раз вој Ве -
ри фи ка ци о не плат фор ме је узет по сто је ћи 3CV (Coordination Centre Common View) си стем ко ји се ко ри сти у Am prion-у (се -
вер ни ко ор ди на ци о ни цен тар са се ди штем у Не мач кој) ду ги низ го ди на.

Сви нео п ход ни те сто ви и про ве ре су пла ни ра ни да се за вр ше кра јем апри ла ове го ди не, чи ме би би ла за вр ше на пр -
ва фа за раз во ја но ве Ве ри фи ка ци о не плат фор ме.

На сли ци 3 је при ка за на бу ду ћа раз ме на по да та ка, где ће сви уче сни ци сла ти сво је по дат ке на Ве ри фи ка ци о ну плат -
фор му, са ко је ће се ови по да ци ди стри бу и ра ти на Vul ca nus.

Сли ка 3. Бу ду ћа хи је рар хи ја раз ме не по да та ка у окви ру ENTSO-E RG CE
SA Sche du ling Area Ре гу ла ци о на област
CB Con trol Block Кон трол ни блок
Sche du ling Da ta Пла но ви ра да и пре ко гра нич не раз ме не
Ac co un ting Da ta Об ра чун ски по да ци
CC  Ко ор ди на ци о ни цен тар
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Сек тор за за шти ту жи вот не сре -
ди не, при ли ком оба вља ња ак -

тив но сти, има оба ве зу да пра ти и
вред ну је зна чај не аспек те жи вот не
сре ди не и у скла ду са тим пред у зи -
ма нео п ход не ме ре за њи хо во ста -
вља ње под кон тро лу и ми ни ми зи -
ра ње евен ту ал них штет них ути ца -
ја. Сек тор оба вља де лат но сти упра -
вља ња от па дом и опа сним ма те ри -
ја ма, кон тро ли ше елек тро маг нет -
но зра че ње и бу ку на да ле ко во ди -
ма. Оба ве за пре ма бу ду ћим ге не -
ра ци ја ма је уште да ре сур са, енер -
ги је, као и те жња ка по ди за њу
енер гет ске ефи ка сно сти. Је дан од
при о ри те та је и са рад ња са ло кал -
ном за јед ни цом у окви ру ре дов них
ак тив но сти, али и у ван ред ним
окол но сти ма. Ак тив но сти Сек то ра
су уса гла ше не са за кон ским про пи -

си ма али и са зах те ви ма стан дар да
SRPS ISO 14001:2005.

Ве ли ки зна чај ко ји ЈП ЕМС при -
да је очу ва њу окру же ња и од го вор -
ном по сло ва њу био је по вод за ду -
жи раз го вор са Ми ли шом Јо ва но -
ви ћем, ди рек то ром Сек то ра за за -
шти ту жи вот не, из ко јег смо из дво -
ји ли оно што нај бо ље опи су је рад
тог Сек то ра.

Упра вља ње от па дом
- по нов на упо треб на 

вред ност

У ци љу упо зна ва ња са на по ри -
ма ко ји се ула жу да би се за шти ти -
ла и очу ва ла жи вот на сре ди на и
ре шио про блем на го ми ла ва ња от -
па да, из ра ђен је но ви План упра -
вља ња от па дом ко ји је и пре зен то -

ван на Ме ђу на род ном са ве то ва њу
Енер ге ти ка-Ру дар ство-Одр жи ви
раз вој. Одр жи ви раз вој укљу чу је и
„одр жи во упра вља ње от па дом“, ко -
је под ра зу ме ва по нов но ис ко ри -
шће ње от па да, чи ме се ди рект но
ути че на сма ње ње ан га жо ва ња
при род них нео б но вљи вих ре сур -
са, ко ји се та ко чу ва ју за бу ду ће ге -
не ра ци је.

Но ви План упра вља ња от па -
дом у ЈП ЕМС усво јен је и при ме њу -
је се од 7. но вем бра 2014. го ди не у
свим ор га ни за ци о ним струк ту ра -
ма. Са др жај но је кон ци пи ран та ко
да се мо же ко ри сти ти у це ло сти са
свим при ло зи ма, али и та ко да се
сва ки при лог мо же ко ри сти ти по -
себ но за раз ли чи те по тре бе и де -
ло ве про це са упра вља ња от па дом.
Об ра ђе не су све вр сте от па да ко ји
се до са да ге не ри сао у ЈП ЕМС, али
и оне вр сте ко је се мо гу по ја ви ти:
по себ но от пад ко ји са др жи РСВ и
от пад од ви со ко на пон ске (ВН)
опре ме са SF� га сом и по моћ ног
при бо ра за ис пи ти ва ње, ме ре ње,
пре та ка ње и лич ну за шти ту.

Основ не ак тив но сти у спро во -
ђе њу по сту па ка оту ђе ња от пад ног
ма те ри ја ла, су узор ко ва ња и ис пи -
ти ва ња от па да од стра не овла шће -
них ла бо ра то ри ја, на бав ка и рас по -
де ла опре ме за од ла га ње от па да
(кон теј не ра, кан ти и по су да), пра -
вил но раз вр ста ва ње и привремe-
но скла ди ште ње и пре да је овла -
шће ном опе ра те ру.

На кон оби ла ска свих ло ка ци ја
за при вре ме но скла ди ште ње от па -
да и уви да у њи хо во ста ње, за кљу -
че но је да је по треб но ура ди ти про -
јект ни за да так за из град њу тип ског
про јек та за при вре ме на скла ди -
ште ња от па да у ЈП ЕМС за све по го -
не пре но са. Струч ни са вет је усво -
јио про јект ни за да так, а то ком ове
го ди не се оче ку је из ра да тех нич ке
до ку мен та ци је и из град ња та квих
обје ка та.

СЕК ТОР ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ПОВОДИ

Очу ва ње жи вот не сре ди не 
не ма ал тер на ти ву
Очу ва ње гло бал ног окру же ња за бу ду ће на ра шта је,
иден ти фи ко ва ње, пра ће ње и кон тро ли са ње свих аспе -
ка та жи вот не сре ди не, пре вен ци ја за га ђи ва ња и ства -
ра ње усло ва за при ме ну наjбољих до ступ них тех но ло -
ги ја, основ су по сло ва ња у скла ду са при ро дом
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У По го ни ма пре но са то ком
про те кле го ди не из вр ше но је раз -
вр ста ва ње и озна ча ва ње от па да,
за по че то је во ђе ње днев не еви -
ден ци је о от па ду упо тре бом ин тер -
ног тех нич ког ин фор ма ци о ног си -
сте ма, ис по ру че не су и по ста вље не
од го ва ра ју ће по су де и кон теј не ри
за од ла га ње от па да и ти ме су
углав ном от кло ње не уоче не не у са -
гла ше но сти на ло ка ци ја ма.

Уна пре ђе ње си сте ма ЗЖС
- ци ље ви и про гра ми 

по бољ ша ња ви дљи ви и на
те ре ну

Рад ни тим за ЗЖС, чи ји су чла -
но ви сви за по сле ни у Сек то ру као и
по моћ ни ци ди рек то ра по го на пре -
но са, пред став ни ци ин ве сти ци ја и
дру гих сек то ра по го на Тех ни ка,
пре и спи та ли су вред но ва ње и ран -
ги ра ње аспе ка та жи вот не сре ди не.
Та ко ђе, фор ми ра на је но ва Ли ста
зна чај них аспе ка та жи вот не сре ди -
не, пре и спи та не су Ли ста оп штих и
по себ них ци ље ва за уна пре ђе ње
жи вот не сре ди не и Ли ста про це не
по тен ци јал них уде са са по сле ди ца -
ма по жи вот ну сре ди ну, као и Ре ги -
стар опа сних ма те ри ја.

У то ку 2014. го ди не усво је ни су
ак тив ни про гра ми (про јек ти) по -
бољ ша ња ста ња ЗЖС ко ји са др же
ак тив но сти, ро ко ве, сред ства, по ка -
за те ље учин ка и од го вор но сти за
спро во ђе ње. Је дан од нај ва жни јих
ци ље ва је из град ња цен трал ног
уљ ног газдинствa у ци љу уна пре -
ђе ња упра вља ња изо ла ци о ним
уљи ма до кра ја 2017. го ди не. Бе не -
фи ти ко ји се оче ку ју од из град ње
су: бо ља кон тро ла при је ма, скла ди -
ште ња и упо тре бе ми не рал ног
уља; сма ње ње мо гућ но сти про ли -
ва ња и за га ђе ња жи вот не сре ди не
при ли ком об ра де и ма ни пу ла ци је;
во ђе ње еви ден ци је о ко ли чи на ма
без ства ра ња ве ћих за ли ха; оп ти -
мал но упра вља ње ми не рал ним
уљи ма са аспек та ис пи ти ва ња, об -
ра де и ко ри шће ња; јед но став ни ји
при ступ и кон тро ла ло ка ци ја,
објекaта и документацијe од стра не
ин спек циј ских ор га на. Оста ли ци -
ље ви су: из град ња еко ло шких уљ -
них ја ма (на ТС Бе о град 8, ТС Бе о -

град 17, ТС Круп ше вац 1 и ТС Ср бо -
бран), сма ње ње за га ђе ња тла и
под зем них во да упо тре бом ап сор -
бе на та, уре ђе ње ло ка ци ја за при -
вре ме но од ла га ње от па да, упра -
вља ње от па дом на на чин ко ји
пред ста вља нај ма њи ри зик по жи -
вот ну сре ди ну и ком плет на ели ми -
на ци ја PCB-а до кра ја 2020, као и
сма ње ње емисиjе из дув них гaсoвa,
сма ње ње ни воа елек тро маг нет ног
зра че ња у зо на ма по ве ћа не осе -
тљи во сти, по ди за ње еко ло шке све -
сти за по сле них и раз ви ја ње са рад -
ње са ло кал ним еко ло шким удру -
же њи ма и ин сти ту ци ја ма.

Ва жно је по ме ну ти и по себ не
про гра ме кон тро ле ста ња, ме ре ња

и ана ли зе ко је вр ше екс тер не акре -
ди то ва не ор га ни за ци је, са ак тив -
ном ре а ли за ци јом на те ре ну, као
што су чи шће ње и пра ње уљ них
ка да, ка ме ног агре га та и уљ них ја -
ма, упо тре ба ап сор бен та при ли -
ком цу ре ња уља, ис пи ти ва ње при -
су ства PCB-а у изо ла ци о ном уљу ЕЕ
опре ме (от пад ни кон ден за то ри и
сл.), ме ре ње ни воа бу ке на гра ни ци
тра фо ста ни ца и ко ри до ра да ле ко -
во да и ме ре ње ни воа не јо ни зу ју -
ћег зра че ња на да ле ко во ди ма.

Обу ке и еду ка ци је 
за по сле них

За по сле ни у ЈП ЕМС све ви ше
пре по зна ју зна чај уво ђе ња ор га ни -
зо ва не бри ге о жи вот ној сре ди ни
за хва љу ју ћи обу ка ма ко је је Сек тор
за ЗЖС за око 500 за по сле них спро -
вео то ком 2014. Циљ обу ка био је
упо зна ва ње за по сле них са зна ча -
јем по сло ва у де лу за шти те жи вот -

От пад као при ход

ПОВОДИ

Укуп на ко ли чи на от па да пре да та овла шће ним оператеримa то ком 2014. го ди -
не из но си око 1.320 то на нео па сног и 125 то на опа сног от па да. У по след њих пет
го ди на ово су нај ве ће ко ли чи не от па да пре да те опе ра те ри ма. За све вр сте от па да
ко је су на ве де не, ЈП ЕМС је оства рио при ход од про да је и што је нај ва жни је све ове
вр сте от па да ће на кон по сту па ка пре ра де или ре ци кла же по но во би ти у упо тре би
као си ро ви не.

Ва жно је на по ме ну ти да су про сеч не го ди шње ко ли чи не ге не ри са ног от па да у
ЈП ЕМС за пе ри од од 2011. до 2014. год. из но си ле око 540 то на нео па сног и око 54
то не опа сног от па да.

Но ви План упра вља ња 
от па дом у ЈП ЕМС 
при ме њу је се од но вем бра
про шле го ди не
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не сре ди не, оба ве за ма и од го вор -
но сти ма у при ме ни све зах тев ни је
за кон ске ре гу ла ти ве, прак тич ним
при ме ри ма по сту па ња у скла ду са
до не тим про це ду ра ма и упут стви -
ма стан дар да ISO 14001, по себ но у
по гле ду упра вља ња от па дом и
опа сним ма те ри ја ма и пра вил ној
упо тре би ап сор бе на та. На тај на -
чин ус по ста вље на је и до бра ко му -
ни ка ци ја и ко ор ди на ци ја из ме ђу
по го на пре но са и Сек то ра за ЗЖС,
де лу је се еду ка тив но, уз прак тич но
и ви дљи во ре ша ва ње про бле ма на
те ре ну. Eдукацијe и обу кe за по сле -
них на ста вља ју се и у 2015. го ди ни.

Са рад ња Сек то ра за ЗЖС са
Ми ни стар ством 

по љо ри вре де и за шти те жи -
вот не сре ди не и 

При вред ном ко мо ром 
Ср би је

У ци љу што бо љег раз у ме ва ња
за ко но дав ног и стра те шког окви ра
Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске уни је,
пред став ни ци Сек то ра за ЗЖС су се
укљу чи ли у све ва жне ак тив но сти у
ве зи ре ша ва ња ак ту ел них пи та ња
За шти те жи вот не сре ди не пре ко
Од бо ра за ЗЖС и одр жи ви раз вој
При вред не ко мо ре Ср би је (ПКС). Са
пред став ни ци ма ре сор ног Ми ни -
стар ства одр жа но је ви ше са ста на -
ка за по себ не то ко ве от па да, упра -
вља ње ко му нал ним и ин ду стриј -
ским от па дом, ин сти ту ци о нал но ја -
ча ње и пра ће ње про пи са у обла сти
упра вља ња от па дом, пре ко гра нич -
но кре та ње от па да и за ква ли тет
ва зду ха. Те ме на са стан ку су би ле
де фи ни са не у скла ду са на шим пи -
та њи ма, ка ко би смо про пи се што
аде кват ни је при ме ни ли у прак си.

Пред став ни ци Сек то ра за ЗЖС
JП EMС би ли су при сут ни на скри -
нинг са стан ку у ПКС (пре нос пре го -

во ра из Бри се ла), По гла вље 27: Жи -
вот на сре ди на, у окви ру пред при -
ступ них пре го во ра Ре пу бли ке Ср -
би је за при сту па ње Европ ској Уни -
ји. На по зив ПКС-а, Ми ни стар ства и
Европ ске Ко ми си је, до ста вље на су
и два пи та ња у ве зи са ди рек ти ва -
ма ЕУ, у ве зи са елек трич ним и

елек трон ским от па дом и флу о ро -
ва ним га со ви ма са ефек том ста кле -
не ба ште (SF6). Фор му ла ци је оба
пи та ња су одо бре на од стра не над -
ле жног Ми ни стар ства и про сле ђе -
на у Бри сел Европ ској Ко ми си ји. С
об зи ром да се оче ку је усва ја ње но -
вих и до пу на по сто је ћих за кон ских
при пи са у скла ду са ва же ћим ди -
рек ти ва ма ЕУ из обла сти ЗЖС, по -
себ но је про у че на Уред ба о по сту -
па њу са флу о ро ва ним га со ви ма са
ефек том ста кле не ба ште из ко је ће
про и за ћи од ре ђе не оба ве зе ЈП
ЕМС ко је до са да ни су би ле про пи -
са не. У ЕУ је у апри лу про шле го ди -
не до не та но ва Ди рек ти ва о флу о -
ро ва ним GHG га со ви ма, ко ја је од
пр вог ја ну а ра за ме ни ла прет ход ну
(пра те ће уред бе су оста ле на сна зи)
и ко ја про пи су је и но ве оба ве зе
про из во ђа чи ма, сер ви се ри ма и ко -
ри сни ци ма.

М.Б.

Ме ђу на род но са ве то ва ње

За шти та степ ског со ко ла

ПОВОДИ

У прет ход ном пе ри о ду пот пи сан је Спо ра зум о са рад њи на за шти ти степ ског
со ко ла са Дру штвом за за шти ту и про у ча ва ње пти ца Ср би је.

Сек тор је, на ин ци ја ти ву и у са рад њи са По го ном пре но са Но ви Сад, по мо гао
да се на сту бо ве да ле ко во да ши ром Вој во ди не, где се углав ном гне зди степ ски со -
ко, по ста ви три де сет ку ти ја на ме ње них за њи хо во гне жђе ње.

Пред став ни ци ЈП ЕМС су уче ство ва ли са три ра да на Ме ђу на род -
ном са ве то ва њу „Енер ге ти ка - Ру дар ство - Одр жи ви Раз вој“ у ор га ни -
за ци ји ПКС ко ји се по чет ком мар та одр жао на Зла ти бо ру.

Те ме су би ле: Еко ло шки аспек ти упо тре бе SF6 га са у ви со ко на -
пон ској опре ми и прав на ре гу ла ти ва Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске
Уни је; План упра вља ња от па дом у ЈП Елек тро мре жа Ср би је: пре зен -
та ци ја и ис ку ства у при ме ни ПУО у ЈП ЕМС као де ла ин те гри са ног си -
сте ма ме наџ мен та пре ма зах те ви ма стан дар да SRPS ISO 14001:2005;
Гло бал не кли мат ске про ме не - По ве ћан ефе кат ста кле не ба ште.

Је дан од нај ва жни јих 
ци ље ва је из град ња 
цен трал ног уљ ног
газдинствa



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015. 37

Сва ке го ди не, 5. мар та, обе ле жа -
ва се Свет ски дан енер гет ске

ефи ка сно сти у ци љу под се ћа ња по -
тро ша ча да је уште да енер ги је ве о -
ма ва жна у бор би про тив гло бал ног
за гре ва ња и по сле ди ца ко је оно но -
си. Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка -
сно сти под ра зу ме ва сма ње ну по -
тро шњу елек трич не и то плот не
енер ги је, без на ру ша ва ња ком фо ра
жи во та и ра да љу ди.

„Као свој до при нос, ЈП Елек тро -
мре жа Ср би је је, осим оста лог и у
ци љу сма ње ња по тро шње елек -
трич не енер ги је у сво јим елек тро е -
нер гет ским објек ти ма, усво ји ла но -
ви Ин тер ни стан дард ИС ЕМС
314:2015 - Осве тље ње елек то е нер -
гет ских обје ка та. Овим ин тер ним
стан дар дом се по пр ви пут уво ди
мо гућ ност да се за осве тље ње елек -
тро е нер гет ских по стро је ња на
отво ре ном про сто ру мо гу ко ри сти -
ти све тиљ ке и ре флек то ри ко ји као
из вор све тло сти са др же и све тиљ ке
(си ја ли це) на ба зи LED тех но ло ги је.
У ци љу по ве ћа ња енер гет ске ефи -
ка сно сти, из бор вр сте све тиљ ки (из -
во ра све тло сти) се вр ши та ко да се
за тра же ни осве тљај и ква ли тет све -
тла, уз ува жа ва ње тех но-еко ном -
ских па ра ме та ра, до би је што ма ња
укуп на ин ста ли са на сна га“, ка же
Сла ви ца Ре брић, ди рек тор Сек -
торa за ви со ко на пон ска по стро је -
ња.

На кон усва ја ња но вог ин тер ног
стан дар да, до го во ре но је да се
осве тље ње на ба зи LED тех но ло ги -
је пр ви пут при ме ни у окви ру ре -
кон струк ци је ТС Ср бо бран и у то ку
је ре ви зи ја про јект не до ку мен та ци -
је са тим из ме на ма. Ово пред ста -

вља по че так при ме не но вог на чи -
на осве тље ња и ко ри сти ће ће се и у
бу ду ћим тран сфор ма тор ским ста -
ни ца ма ко је ће гра ди ти или ре кон -
стру и са ти ЈП ЕМС.

У пла ну је сук це сив на ре кон -
струк ци ја си сте ма осве тље ња са

уво ђе њем LED осве тље ња и у ста -
рим тран сфор ма тор ским ста ни ца
као и у по слов ним објек ти ма ЈП
ЕМС.

„Си гу ран и по у здан пре нос
елек трич не ене гри је, ефи ка сно

упра вља ње пре но сим си сте мом,
као и оп ти ма лан и одр жив раз вој
елек тро е нер гет ског си сте ма на ше
зе мље је ми си ја ЈП ЕМС. На шим од -
го вор ним ра дом ми сва ко днев но
за до во ља ва мо по тре бе ве ли ког
бро ја ко ри сни ка ши ром Ср би је за
на па ја њем елек трич ном енер ги -
јом, али нам је и ду жност да их под -
се ти мо да ра ци о нал но ко ри сте
елек трич ну енер ги ју у ци љу по бољ -
ша ња енер гет ске ефи ка сно сти“, по -
ру чу је Сла ви ца Ре брић.

По ред омо гу ће не при ме не LED
тех но ло ги је за осве тље ње елек -
тро е нер гет ских по стро је ња тех -
нич ке слу жбе пер ма нент но пра те
сва до стиг ну ћа свет ских при зво -
ђа ча опре ме у ци љу ефи ка сни јег
тро ше ња елек трич не енер ги је.
Јед на од уве де них но ви на је у кон -
струк ци ји енер гет ских тран сфор -
ма то ра.

„Уште ду у по тро шњи елек трич -
не енер ги је ЈП ЕМС оства ру је и сма -
ње њем оп ште по тро шње у свим
тран сфор ма тор ским ста ни ца ма у
вла сни штву Пред у зе ћа. Ка рак те ри -
сти чан при мер уште де је но ва кон -
струк ци ја енер гет ских тран сфор ма -
то ра. Њи хо во хла ђе ње се ве зу је на
оп те ре ће ње са мог тран сфор ма то -
ра, док је до са да оно би ло кон ти ну -
и ра но, што до но си зна чај ну уште ду
у елек трич ној енер ги ји“, ис ти че ди -
рек тор ка Сек торa за ви со ко на пон -
ска по стро је ња.

Р. Е.

У СВЕ ТУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН 
ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

ПОВОДИ

ЈП ЕМС уво ди
LED осве тље ње
у сво је објек те
Пред у зе ће да је до при нос у бор би за 
ра ци о нал ни је тро ше ње елек трич не енер ги је

По пр ви пут уве де на 
мо гућ ност да се за осве тље ње
елек тро е нер гет ских по стро је -
ња на отво ре ном про сто ру
мо же ко ри сти ти LED 
тех но ло ги ја
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Д а би се схва тио пу ни зна чај
про јек та Ре кон струк ци је

сoпствeнe пoтрoшњe у згрaди у
Вojвoдe Стeпe, вре ди на бро ја ти
не ке од си сте ма и слу жби ко је се
у том објек ту на ла зе.

На ци о нал ни дис пе чер ски
цен тар (НДЦ) је нaдлeжaн зa
упрaвљaњe це ло куп ним елек тро -
е нер гет ским си сте мом Ре пу бли -
ке Ср би је, што под ра зу ме ва
упра вља ње ви со ко на пон ском
пре но сном мре жом, свим елек -

тра на ма при кљу че ним на пре но -
сни си стем, као и ви со ко на пон -
ским ин тер ко нек тив ним да ле ко -
во ди ма пре ма елек тро е нер гет -
ским си сте ми ма су сед них зе ма -
ља.

Упра вља ње елек тро е нер гет -
ским си сте мом у ре ал ном врем ну
зах те ва по сто ја ње соф тер ских
плат фор ми (SCA DA/EMS – Su per vi -
sory Con trol and Da ta Ac qu i si ti -
on/Energy Ma na ge ment System) и
од го ва ра ју ћег хар д в ера за ко му -

ни ка ци ју у ре ал ном вре ме ну са
свим објек ти ма елек тро е нер гет -
ског си сте ма при кљу че них на
пре но сни си стем, као и по сто ја -
ње софт вер ских апли ка ци ја за
одр жа ва ње по треб не си гур но сти
си сте ма. Има ју ћи у ви ду и тех но -
ло ги ју про це са упра вља ња елек -
тро е нер гет ским си сте мом у ре ал -
ном вре ме ну, це ло куп на ин фор -
ма ци о на ин фра струк ту ра у На ци -
о нал ном дис пе чер ском цен тру
зах те ва пот пу ну и ап со лут ну
ауто но ми ју не пре кид ног снаб де -
ва ња елек трич ном енер ги јом,
уко ли ко слу чај на ла же, и ви ше
да на.

Про цес ра да Дирeкциjе зa
тржиш тe је не пре ки дан, функ ци -
о ни ше сва ко днев но од 0 до 24
ча са, где уче сни ци на би ла те рал -
ном и oргaнизoвaнoм тр жи шту
елек трич не енер ги је при ја вљу ју
сво је по тре бе, за тим се вр ши
хар мо ни за ци ја и рeгулишу се
билaнси нa на ци о нал ном ни воу
и на ме ђу на род ном ни воу.

Цeнтар зa IT инфрaструкт уру и
сeрвисну пoдрш ку je oдгoвoрaн
нe сaмo зa пoслoвe уoбичajeнe зa
инфoрмaциoни систeм у oквиру
вeликoг jaвнoг прeдузeћa, вeћ и
зa кoнфигурисaњe, прaћeњe
рaдa, oт клaњaњe инцидeнтaтa,
унaпрeђeњe IT инфрaструкт урe и
пoдрш кe кoрисницимa инфoрмa-
циoнoг систeмa у oблaсти IT сeр-
висa EMС-а; систeмску пoдрш ку
пoслoвнoм инфoрмaциoнoм
систeму; тeхничку пoдрш ку
кoрисницима и успoстaвљaњe
сигурнoсних мeхaнизaмa нa
нивoу IT инфрaструкт урe пo тeку-
ћим стaндaрдимa, та ко да је
кoрeк тнo функциoнисaњe IT
инфрaструкт урe нeoпхoдaн услoв
зa рад свих пoслoвних систeмa
кojи свoj рaд зaснивajу нa ин фор -
ма ци о ним тех но ло ги ја ма.

У по след ње две дeцeниje
пoвeћaн je брoj сeрвeрa, пoвeћaн
je знaчaj и слoжeнoст хaрдвeрa и
сoфтвeрa кojи je скoнцeнтрисaн у
згрaди у Вој во де Сте пе, кojи
зaхтeвajу нajвиши стeпeн пoуздa-

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА СИ СТЕ МА СOПСТВEНE ПOТРOШЊE
У ПOСЛOВНOJ ЗГРAДИ JП EMС У ВOJВOДE СТEПE

ПОВОДИ

Си гур ни ји рад 
ср ца си сте ма
У пoслoвнoj згрaди JП EMС-a у ули ци Вojвoдe Стeпe смeшт eни
су Нaциoнaлни диспeчeрски цeнтaр, Дирeкциja зa тржиш тe,
Цeнтар зa IT инфрaструкт уру и сeрвисну пoдрш ку -„Дaтa
цeнтaр“, као и другe вaжнe службe JП EMС ко је су тех но ло шки
по ве за не са упрaвљaњeм у рeaлнoм врeмeну, тeлeкoмуникaциjама
и оста лим систeмима. Ка ко би се обез бе дио њи хов си гур ни ји
рад, у про те клом пе ри о ду ин ста ли ра на је но ва опре ма за соп -
стве ну по тро шњу. О зна ча ју и оста лим аспек ти ма тог про јек -
та пи ше Ве се лин Ко при ви ца из Сек то ра за упра вља ње стра те -
шким и раз вој ним про јек ти ма.
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нoсти и квaлитeтa нaпajaњa. То -
ком 2014. го ди не „Дaтa цeнтaр“ је
план ски пре се љен из згра де у
ули ци Је ле не Ћет ко вић, та ко да
се ре кон струк ци ја си сте ма соп -
стве не по тро шње ни је мо гла ви -
ше од ла га ти.

Опрeма соп стве не по тро шње
у ста рој згра ди ДЦ-а је би ла у
функ ци ји од 1968. гoдине, а у но -
вој згра ди НДЦ-а je ин ста ли ра на
1991. гoдине, та ко да се то ком ви -
ше де це ни ја по ве ћа вао не склад,
рас ко рак у ва жно сти и осе тљи во -
сти по тро ша ча и ква ли те та опре -
ме соп стве не по тро шње, а део
опре ме ни је имао до вољ ну сна гу.

Због по вре ме них ква ро ва ко -
ји су се ја вља ли у си сте му соп -
стве не по тро шње и не мо гућ но -
сти ква ли тет ног одр жа ва ња, по -
сто јао је ри зик од по тен ци јал них
ве ли ких ште та ко је мо гу да се де -
се у слу ча ју ду жег пе ри о да не рас -
по ло жи во сти (ме ре но ми ну ти ма
или са ти ма). За то је би ло пред ви -
ђе но да ра до ви на ре кон струк ци -
ји си сте ма соп стве не по тро шње
мо ра ју би ти на нај ви шем ни воу
по у зда но сти, ка ко би се спре чи ле
мо гу ће ха ва риј ске си ту а ци је и ве -
ли ке ште те ко је се мо гу ја ви ти.

Зa испрaвaн рaд свих нaвeдe-
них систeмa нeoпхoднo je дa будe
oбeз бeђeнo бeспрeкиднo и
пoуздaнo нaпajaњe, штo je тeхнич-
ки и тeхнoлoш ки вeoмa зaхтeвaн
прojeкaт. За то је пред ви ђен тeхнo-
лoш ки инoвирaн систeм сoпствeнe
пoтрoшњe кojи сaдржи вишe кoм-
пoнeнти кoje мoрajу дa бу ду интeг-
рисaнe у jeдaн систeм и дa усклaђe-
нo и синхрoнизoвaнo функциoни-
шу. Прeдвиђeнa je и нeoпхoднa
прaтeћa oпрeмa зa нaдзoр и сигнa-
лизaциjу, кoja дo сaдa ниje пoстoja-
лa.

Ин ста ли ра на је ком плет но но -
ва тран сфор ма тор ска ста ни ца
10/0,4kV, глав на по стро је ња и раз -
во ди 0,4 kV, два ди зел-ге не ра то ра
са раз во ди ма и ауто ма ти ком, че ти -
ри УПС си сте ма  - уре ђа ји за бес -
пре кид но на па ја ње. Но ва опре ма
је тип ски ис пи та на и има све ка -

рак те ри сти ке у скла ду са ак ту ел -
ним до ма ћим и ин тер на ци о нал -
ним про пи си ма, тј. са СРПС и IЕC
стан дар ди ма.

Нaјвећи иза зов то ком из во ђе -
ња ра до ва је био стал ни при ти сак
да не до ђе дo прeкидa нaпajaњa
кри тич них пoтрoшaчa. При то ме је
тре ба ло де мон ти ра ти и раз ве за ти
ста ру опре му, а у тој ис тој про сто -
ри ји ин ста ли ра ти но ву опре му ко ја
је део по део, пу шта на у рад у нај -
кра ћем мо гу ћем ро ку. Овај про је -
кат је мо рао би ти ускла ђен са про -
јек том ре кон струк ци је Сер вер са -
ле, за тим и са ре кон струк ци јом пе -
тог спра та у ци љу пре се ље ња за -
по сле них у Цeнтру зa IT инфрa-
структ уру, као и ре кон струк ци јом
про сто ра за Бер зу.

Та ко ђе је би ло ва жно да при -
ли ком ре а ли за ци је овог по ду хва -
та не до ве де мо Нaциoнaлни дис-
пeчeрски цeнтaр, про це се Ди рек -
ци је за тр жи ште и „Дaтa цeнтaр“ у
ри зич не си ту а ци је, та ко да је
при пре мљен оби ман Тен дер ко -
јим су по ста вље ни зах те ви и кри -
те ри ју ми за по ну ђа че ко ји су спо -
соб ни да ис пу не све тех но ло шке
зах те ве. У по ступ ку јав не на бав ке

за кљу чен је уго вор за испoруку
опре ме, инстaлaциjу и пу шта ње у
рад са кон зор ци ју мом рeнoмирa-
них фир ми у испoруци и инстaлa-
циjи систeмa сoпствeнe пoтрoш-
њe: „Енел-ПС” и „Schne i der Elec -
tric“-Србиja, са по ди зво ђа чи ма
„Esicon” и „Елек тро мон та жа”.
Вред ност це лог про јек та је 2,4
ми ли о на евра.

Ра до ви су за вр ше ни у фе бру а -
ру и по чео је проб ни рад ко ји ће
тра ја ти до ју на 2015.

У овај про је кат је укљу чен ве -
ли ки број за по сле них у ЕМС-у, по -
чев ши од по себ ног Струч ног ти -
ма ко ји је при пре мао про јект ни
за да так, уче ство вао у из ра ди Тен -
де ра, у кон тро ли про јект не и тех -
нич ке до ку мен та ци је и до при нео
ре ша ва њу тех нич ких пи та ња то -
ком ре а ли за ци је це ло куп ног по -
сла. Би ли су укљу че не и све Слу -
жбе ко ри сни ка у згра ди да би се
све ак тив но сти од ви ја ле хар мо -
ни зо ва но и са мак си мал ним ква -
ли те том. По гон Бе о град и По гон
Но ви Сад су пре у зе ли део де мон -
ти ра не опре ме ко ја је пред ви ђе -
на за да љу упо тре бу на дру гим
објек ти ма.

ПОВОДИ
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Срп ски на ци о нал ни ко ми тет
CI GRE (CI GRE Ср би ја) у за вр -

шним је при пре ма ма за ор га ни -
за ци ју 32. са ве то ва ња ко је ће се
одр жа ти на Зла ти бо ру од 17. до
20. ма ја. Са ве то ва ње је ове го ди -
не је скра ће но за је дан дан из ви -
ше раз ло га: ме ра штед ње ко ја се
спро во де у свим сег мен ти ма дру -
штва, а на ро чи то у јав ним пред у -
зе ћи ма и њи хо вим при вред ним
дру штви ма, ма њег бро ја при ја -
вље них ра до ва за са ве то ва ње,
као и оче ки ва ног не што сла би јег
од зи ва спон зо ра (про из во ђа ча
опре ме, из во ђа ча ра до ва, кон -
сул та на та и на уч но-ис тра жи вач -
ких ин сти ту ци ја), што ауто мат ски
сма њу је по тре бу за обез бе ђи ва -
њем тер ми на и про сто ра за њи -
хо ве пре зен та ци је и пред ста -
вља ња. Вр ло ва жна уло га у при -
пре ма ма 32. са ве то ва ња CI GRE
Ср би ја оче ку је се од јав них пред -
у зе ћа „Елек тро мре жа Ср би је“ и
„Елек тро при вре да Ср би је“, а оче -
ку је се и по др шка ре сор ног Ми -

ни стар ства ру дар ства и енер ге -
ти ке.

Шта је CI GRE Ср би ја ура ди ла
за про мо ци ју сво јих ак тив но сти,
као и за при пре му и ор га ни за ци -
ју 32. са ве то ва ња? Украт ко се мо -
же ре ћи: „све, а и ма ло ви ше“ од

уоби ча је них при пре ма ко је су ра -
ђе не то ком по след њих де це ни ја.

Из ме ђу оста лог, уго во ре но је
да део по сло ва око ор га ни за ци је
32. са ве то ва ња во ди Аген ци ја
„Ми росс“ из Бе о гра да. То је прак са
ко ја се и на прет ход ном са ве то ва -
њу по ка за ла вр ло ефи ка сном, на -
ро чи то у де лу ко ји се од но си на
обез бе ђи ва ње усло ва за рад са ве -
то ва ња (сме штај уче сни ка, рад ни
про стор, пре те ћа тех ни ка, про -
грам све ча ног отва ра ња, и др).

Дру го, на вре ме су до ста вље -
ни по зи ви за при ја ву ра до ва и
уче шће у про гра му мар ке тин га.
Као што је ре че но, ове го ди не за -
бе ле жен је не што сла би ји од зив
ауто ра ра до ва (при ја вље но је 164
ра до ва, тј. око 80 про це на та у од -
но су на уоби ча је них 200). Из о ста -
ло је и ве ће уче шће струч ња ка из
ЕМС-а. Ка жу, спро во де се ме ре
штед ње и ве ро ват но се не ће
свим ауто ри ма до зво ли ти да уче -
ству ју на 32. са ве то ва њу CI GRE
Ср би ја. Тра гом тих (по лу)ин фор -
ма ци ја, до спе ли смо и до Ни ко ле
Пе тро ви ћа, ге не рал ног ди рек то -
ра ЈП ЕМС. Од го вор ди рек то ра је
био ја сан: „Исти на је да се спро -
во де ме ре штед ње и да је сма -
њен обим пу то ва ња у не ким де -
ло ви ма по сло ва ња ЈП ЕМС, али то
се не од но си на уче ство ва ње на
са ве то ва њи ма CI GRE Ср би ја. Ко
год бу де имао по тре бу да иде на
са ве то ва ње, би ло као аутор ра да,
би ло као ак ти ви ста удру же ња CI -
GRE Ср би ја, би ло као мла ди ин -
же њер ра ди сти ца ња зна ња –
има ће при ли ку да уче ству је на
са ве то ва њу, на рав но по пред ло -
гу и одо бре њу њи хо вих не по -
сред них ру ко во ди ла ца. То смо
пла ни ра ли кроз План по сло ва ња
за 2015. го ди ну и то ће мо спро ве -
сти, јер удру же ње и струч не ак -
тив но сти CI GRE Ср би ја су по треб -
не ЈП ЕМС и елек тро е нер гет ском
сек то ру Ср би је“.

CI GRE СР БИ ЈА

ПОВОДИ

У су срет 32. са ве то ва њу
Пи ше: мр Гој ко До тлић

Ле так за сту ден те и ча со пис CI GRED
CI GRE Ср би ја је по чет ком 2015. го ди не об ја ви ла и по сла ла свим елек тро тех -

нич ким фа кул те ти ма и ви шим шко ла ма у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској ле так, ко јим
се сту ден ти тих обра зов них ин сти ту ци ја по зи ва ју да се бес плат но учла не у ме ђу -
на род ну ор га ни за ци ју CI GRE.

Иде ја је да се сту ден ти елек тро тех ни ке мо ти ви шу да се учла не у ову пре сти жну
ме ђу на род ну ор га ни за ци ју и на тај на чин се би омо гу ће бес пла тан при ступ струч -
ној до ку мен та ци ји CI GRE (бро шу ре, ра до ви, из ве шта ји). И не са мо то, сту ден ти до -
би ја ју пра во уче шћа на свим ску по ви ма CI GRE по по вољ ни јим усло ви ма као чла -
но ви те асо ци ја ци је.

Срп ски на ци о нал ни ко ми тет CI GRE (CI GRE Ср би ја) и Срп ски на ци о нал ни ко ми -
тет CI RED (CI RED Ср би ја) скло пи ли су Спо ра зум о са рад њи ко јим је пред ви ђе но из -
да ва ње за јед нич ког ча со пи са под на зи вом CI GRED. Ча со пис ће из ла зи ти као дво -
број (ју ни – де цем бар) на 40 до 60 стра на. Пр ви број но вог ча со пи са ће се по ја ви -
ти баш на 32. са ве то ва њу CI GRE Ср би ја на Зла ти бо ру.

Мо жда на из глед ове две ства ри на ма ју ди рект ну ве зу са ор га ни за ци јом 32. са -
ве то ва ња, али су „за лог за бу дућ ност“, јер ће омо гу ћи ти упо зна ва ње мла де ге не -
ра ци је сту де на та - бу ду ћих ин же ње ра, као и струч не јав но сти и ин сти ту ци ја у Ср -
би ји са ра дом Срп ског на ци о нал ног ко ми те та CI GRE (CI GRE Ср би ја).

Вр ло ва жна уло га у при пре -
ма ма 32. са ве то ва ња 
CI GRE Ср би ја оче ку је се 
и од ЈП ЕМС



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 75  Mарт 2015. 41

По узо ру на са ве то ва ња ме ђу -
на род не CI GRE у Па ри зу, про гра -
мом ра да пр вог да на са ве то ва ња
пред ви ђе не су па нел пре зен та -
ци је ве ли ких по ре ме ћа ја у елек -
тро е нер гет ском си сте му Ср би је
из ме ђу два са ве то ва ња, а по зна -
то је да их је то ком 2014. го ди не
би ло не ко ли ко (од мај ских по пла -
ва и кли зи шта, лет њих ор кан ских
ве тро ва до зим ских ле де них ки -
ша). Би ће то до бра при ли ка да се
срп ској струч ној јав но сти при ка -
же струч ност и спо соб ност срп -
ских ин же ње ра елек тро е нер ге -
ти ке да се но се са ве ли ким иза зо -
ви ма ко је мо гу до не ти те шки вре -
мен ски усло ви.

Као и до са да, у про сто ри ја ма
Хо те ла „Па ли сад“ на Зла ти бо ру
пред ви ђен је од го ва ра ју ћи из ло -
жбе ни про стор, као и са ле за
пред ста вља ње спон зо ра. Иде ја је
да се у про сто ру хо те ла ор га ни зу -
је и при год на из ло жба са фо то -
гра фи ја ма ве ли ких ка та стро фа
ко је су за де си ле Ср би ју то ком
2014. го ди не.

За вре ме тра ја ња 32. са ве то -
ва ња, пред ви ђе но је одр жа ва ње
Скуп шти не CI GRE Ср би ја 2015.
Осим ре дов них та ча ка днев ног
ре да, тре ба на гла си ти да ће се
ове го ди не из вр ши ти из бор но -
вог пот пред сед ни ка CI GRE Ср би -
ја. Кан ди дат за ту функ ци ју у на -
ред ном че тво ро го ди шњем ман -
да ту је др Ни нел Чу ка лев ски из
Ин сти ту та „Ми ха и ло Пу пин“. У
све ча ном де лу ра да Скуп шти не
2015, до де ли ће се при зна ње за
жи вот но де ло за рад у CI GRE Ср -
би ја ис так ну том про фе со ру др
Ми ла ну Са ви ћу са ЕТФ Бе о град.

Из ве штај ENT SO-E за 2014. го -
ди ну о при ме на ма ис тра жи -

ва ња и раз во ја омо гу ћа ва за ин -
те ре со ва ним стра на ма, нај ви ше
ре гу ла то ри ма, да па жљи во ана -
ли зи ра ју на ко ји на чин су про јек -
ти Опе ра то ра пре но сних си сте ма
из обла сти ис тра жи ва ња и раз во -
ја до ве ли до из ра де кон крет них
ре ше ња за бо ље функ ци о ни са ње
мре же и по др шку енер гет ској
тран зи ци ји Евро пе. Та ко ђе, Из ве -
штај ана ли зи ра сте че на ис ку ства
и глав не пре пре ке са ко ји ма су се
сре та ли опе ра то ри пре но сних
си сте ма то ком сво јих ак тив но сти
на ис тра жи ва њу и раз во ју.

Про јек ти европ ских Опе ра то -
ра пре но сних си сте ма у обла сти
ис тра жи ва ња и раз во ја омо гу ћи -
ли су тех но ло шки на пре дак и по -
бољ ша ња, укљу чу ју ћи де мон -
стра ци је и сту ди је за но ве елек -
тро е нер гет ске тех но ло ги је.

Кон крет не при ме не ис тра жи -
ва ња и раз во ја спро ве де них од
стра не Опе ра то ра пре но сних си -
сте ма мо гу се, углав ном, на ћи у
тех но ло ги ја ма за ин те гра ци ју и
ис пи ти ва ње ви со ког на по на јед -
но смер не стру је, ди на мич ких ка -
рак те ри сти ка во да, флек си бил -
них уре ђа ја, обје ка та мре же, ба -
лан си ра ња ја ких ве тро ва при
олуј ним усло ви ма, вир ту ел не
елек тра не и си стем ских услу га
ко је пру жа ју об но вљи ви из во ри.
Та ко ђе, на ла зе се и у но вим уре -
ђа ји ма за обу ку струч ња ка за екс -
пло а та ци ју си сте ма и до дат ним

ала ти ма за си му ли ра ње ра да си -
сте ма и тр жи шта ко ји се ко ри сте
у раз ли чи тим на ци о нал ним дис -
пе чер ским цен три ма.

Ак тив но сти Опе ра то ра пре -
но сних си сте ма у обла сти ис тра -
жи ва ња и раз во ја до при но се де -
фи ни са њу но вих ци ље ва и смер -
ни ца за ис тра жи ва ње и раз вој у
сек то ру елек тро е нер ге ти ке уоп -
ште.

Из ве штај по ка зу је да ак тив но -
сти Опе ра то ра пре но сних си сте -
ма у обла сти ис тра жи ва ња и раз -
во ја сле де аген ду европ ске по ли -

ти ке, као и да опе ра то ри пре но -
сних си сте ма све ви ше ра де на
за јед нич ким про јек ти ма. Из ве -
штај о при ме ни уз пре зен то ва ње
ре зул та та ко је су опе ра то ри пре -
но сних си сте ма оства ри ли у
обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја
тре ба ло би да под стак не да љу са -
рад њу и исто вре ме но обез бе ди
ко ри стан из вор ин фор ма ци ја за
фи нан сиј ске ин сти ту ци је и ре гу -
ла то ра.

Из ве штај се усред сре ђу је на
про јек те фи нан си ра не од стра не
ЕУ и то на оне ко ји су за вр ше ни,
по пут ANE MOS Plus, EWIS, ICO E UR,
MER GE, OP TI MA TE, PE GA SE, RE A LI -
SE GRID, TWEN TI ES и WIND GRID.

Р. Е.

ENT SO-E

МЕЂУНАРОДНА
САРАДЊА

Из ве штај о при ме на ма
ис тра жи ва ња и раз во ја
Из ве штај ис ти че кон кре тан ути цај про је ка та Опе ра -
то ра пре но сних си сте ма у обла сти ис тра жи ва ња и
раз во ја на Евро пу

Про јек ти у обла сти 
ис тра жи ва ња и раз во ја
омо гу ћи ли су тех но ло шки
на пре дак

Пред ви ђе но је и
одр жа ва ње 
Скуп шти не CI GRE
Ср би ја
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Н а кон ви ше ме сеч них би пар -

тит них и крат ких три пар тит -

них пре го во ра, уса гла ше ни су ста -

во ви По сло дав ца и Син ди ка та, уз

ува же не пре по ру ке и су ге сти је

Вла де Ре пу бли ке Ср би је као Осни -

ва ча и вла сни ка ЈП ЕМС и 2. фе бру -

а ра, у Ми ни стар ству ру дар ства и

енер ге ти ке за кљу чен је но ви Ко -

лек тив ни уго вор за Јав но пред у зе -

ће „Елек тро мре жа Ср би је“. Уго вор

је, у име Осни ва ча - Вла де Ре пу -

бли ке Ср би је, пот пи сао ми ни стар

ру дар ства и енер ге ти ке Алек сан -

дар Ан тић, за По сло дав ца ге не -

рал ни ди рек тор ЈП ЕМС Ни ко ла

Пе тро вић и за Син ди кат ЕМС

пред сед ник Ми ло ван Ан дрић.

Мр Мир ја на Фи ли по вић, др -

жав ни се кре тар Ми ни стар ства

ру дар ства и енер ге ти ке Ре пу бли -

ке Ср би је ру ко во ди ла је три пар -

тит ним Пре го ва рач ким ти мом

Осни ва ча, у ко ме су по ред пред -

став ни ка МРЕ би ли и пред став -

ни ци Ми ни стар ства фи нан си ја,

Ми ни стар ства при вре де и Ми ни -

стар ства за рад, за по шља ва ње,

бо рач ка и со ци јал на пи та ња, По -

сло дав ца и Син ди ка та: Алек сан -

дра На у па рац, за ме ник ге не рал -

ног ди рек то ра, Кри сти на Бо јо -

вић, из вр шни ди рек тор за људ -

ске ре сур се, Та ма ра Цр ве ни ца,

из вр шни ди рек тор за прав не по -

НА КОН БИ ПАР ТИТ НИХ 
И ТРИ ПАР ТИТ НИХ ПРЕ ГО ВО РА

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

За кљу чен но ви 
Ко лек тив ни уго вор
за ЈП ЕМС
Им пле мен ти ра на ре ше ња из По себ ног ко лек тив ног 
уго во ра ЕПС и елек тро пре но сних ком па ни ја из 
ре ги о на, са ци љем да се до би је нај бо љи ко лек тив ни 
уго вор у енер гет ском сек то ру Ср би је
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сло ве, Иван Јо ви ће вић, кор по -

ра тив ни ди рек тор за план и кон -

тро лу, Ми ло ван Ан дрић, пред сед -

ник СЕМС, Ра до мир Петровић,

за ме ник пред сед ни ка СЕМС и

Дра ган Maрјановић, председ-

ник Ресора за стандард

Синдиката ЕМС.

У но вом Ко лек тив ном уго во -

ру са чу ва на су сва до стиг ну та

пра ва за по сле них ко ја ни су би ла

у су прот но сти са За ко ном о из -

ме на ма и до пу на ма За ко на о ра -

ду. По ред ускла ђи ва ња од ре да ба

на шег Ко лек тив ног уго во ра са

из ме на ма За ко на о ра ду, до го во -

ре но је и не ко ли ко но вих ре ше -

ња: омо гу ће но је зна чај ни је на -

гра ђи ва ње нај вред ни јих рад ни -

ка, во де ћих струч ња ка и но си о ца

по сла; уве ћа не су основ не за ра -

де за рад на нај те жим - ин тер -

вент ним по сло ви ма и за смен ски

рад; да та је мо гућ ност знат ни јег

ума ње ња основ не за ра де за за -

по сле не ко ји у то ку ме се ца оства -

ре рад ни учи нак знат но ис под

стан дард ног; пре ра спо де ла рад -

ног вре ме на се вр ши у окви ру

де вет ме се ци, за раз ли ку од ра -

ни јих шест, што је по вољ ни је за

на ше Пред у зе ће јер је са да „по -

кри ве на“ це ла ре монт на се зо на;

пре ци зни је су де фи ни са не по је -

ди не од ред бе ко је су ра ни је раз -

ли чи то ту ма че не (на при мер о

бро ју сло бод них да на за по ла га -

ње ис пи та при ли ком струч ног

уса вр ша ва ња за по тре бе Пред у -

зе ћа); озва ни че на су и не ка но ва

пра ва ко ја су за жи ве ла у прак си,

а ни су би ла ве ри фи ко ва на ра ни -

јим оп штим ак том, као што су

пре вен тив ни ле кар ски пре гле ди

за све за ин те ре со ва не за по сле -

не и да ва ње со ли дар не по мо ћи

за раз ли чи та те шка со ци јал на

ста ња за по сле них; уз при ме ну

до го во ре них кри те ри ју ма по ве -

ћан је ли мит за број да на го ди -

шњег од мо ра са 25 на 30; де фи -

ни са на је на гра да за 40-го ди шњу

вер ност Пред у зе ћу; усво је ни су и

дру ги син ди кал ни пред ло зи со -

ци јал ног ка рак те ра, а им пле мен -

ти ра на су и од го ва ра ју ћа по стиг -

ну та ре ше ња из По себ ног ко лек -

тив ног уго во ра ЕПС и елек тро -

пре но сних ком па ни ја из ре ги о -

на, са ци љем да се до би је нај бо -

љи ко лек тив ни уго вор у енер гет -

ском сек то ру Ср би је.

Но вим Ко лек тив ним уго во -

ром за ЈП ЕМС озва ни че но је да

се спор на пи та ња и ту ма че ња у

ве зи Ко лек тив ног уго во ра за ЈП

ЕМС ре ша ва ју спо ра зум но у

окви ру за јед нич ког Пре го ва рач -

ког ти ма, пре ан га жо ва ња ар би -

тра же. При ме ње на је јед но став -

на, али де ло твор на фор му ла

успе шно сти парт нер ског од но са

По сло да вац – Син ди кат, на ко -

рист свих уго вор них стра на: по -

сле до го во ре ног и за кљу че ног

оп ти мал ног Ко лек тив ног уго во -

ра, ко ји мо же да се кон зу ми ра у

пот пу но сти, у кон ти ну и ра ном би -

пар тит ном со ци јал ном ди ја ло гу

ре ле вант них пред став ни ка По -

сло дав ца ЈП ЕМС и Син ди ка та

ЕМС, оку пље них у за јед нич ком

Пре го ва рач ком ти му, про на ла зе

се нај по вољ ни ја ре ше ња за све

за ин те ре со ва не стра не, ре ша ва ју

не су гла си це у ме ђу соб ним од но -

си ма и по је ди нач ни рад но-прав -

но-со ци јал ни про бле ми за по сле -

них.

Р. Е.

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

У но вом Ко лек тив ном 
уго во ру са чу ва на су сва 
до стиг ну та пра ва 
за по сле них ко ја ни су би ла
у су прот но сти са 
За ко ном о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ра ду




